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— На ша рэс пуб лі ка гіс та рыч на 
звя за на са скан ды наў скі мі кра і на мі. 
Фін лян дыя больш за 600 га доў зна-
хо дзі ла ся пад уплы вам Шве цыі, і гэ та, 
вя до ма ж, ад бі ла ся на су час най куль-
ту ры і тра ды цы ях. Сён ня Фін лян дыю 
і скан ды наў скія кра і ны аб' яд ноў ва юць 
су поль ныя каш тоў нас ці, звыч кі і лад 
жыц ця. З 1809-га па 1917 год Фін лян-
дыя бы ла аў та ном ным Вя лі кім Княст-
вам Фін лянд скім, ува хо дзі ла ў склад 
Ра сій скай ім пе рыі. У 1917 го дзе кра і на 
атры ма ла не за леж насць, якая за кла-
ла асно ву на шай сён няш няй ідэн тыч-
нас ці. Для нас важ ны кан струк тыў ны 
по гляд на свет: як на За хад, так і на 
Ус ход. Гэ та су па дае з на шы мі ін та-
рэ са мі ў сфе ры па лі ты кі, куль ту ры і 
эка но мі кі. Ня гле дзя чы на тое, што 
Фін лян дыя — не вя лі кая кра і на з на-
сель ніц твам 5,2 міль ё на ча ла век, яна 
ады гры вае важ кую ро лю не толь кі ў 
су свет най эка но мі цы, але і ў гла баль-
най па лі ты цы ў якас ці ак тыў на га чле-
на Еў ра пей ска га са ю за, ААН і ін шых 
між на род ных ар га ні за цый.

Дып ла ма тыч ныя ад но сі ны па-
між Фін лян ды яй і Бе ла рус сю бы лі 
ўста ноў ле ны 26 лю та га 1992 го да. 
Вар та пад крэс ліць, што ў нас ня ма 
праб лем і су пя рэч нас цяў у двух ба-
ко вых ад но сі нах і яны раз ві ва юц ца 
па сту по ва. Ад ным з важ ных кро каў 
ста ла ад крыц цё Па соль ства Бе ла-
ру сі ў Фін лян дыі ў лю тым 2012 го да. 
Без умоў на, гэ та бу дзе спры яць раз-
віц цю і па шы рэн ню кан так таў.

Мі ну лай во сен ню Над звы чай ным 
і Паў на моц ным Па слом Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у Фін лянд скай Рэс пуб лі цы 
пры зна ча ны Аляк сандр Аст роў скі. 
Ду ма ец ца, ён бу дзе на да лей ума-
цоў ваць і па шы раць тыя кан так ты і 
су вя зі, якія бы лі на пра ца ва ны Над-
звы чай ным і Паў на моц ным Па слом 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Лі тоў скай Рэс-
пуб лі цы і па су мя шчаль ніц тве ў Фін-
лянд скай Рэс пуб лі цы Ула дзі мі рам 
Дра жы ным, які зра біў вель мі шмат 
для та го, каб фін скія ін вес ты цыі бы лі 
шы рэй прад стаў ле ны ў Бе ла ру сі.

Ад дзя лен не Па соль ства Фін лян-
дыі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь пра цуе 
ў Мін ску з 1 каст рыч ні ка 2010 го да. 
Гэ та да во лі не вя лі кі тэр мін, але мы 
ву чым ся пра ца ваць у ва шай кра і-

не, па шы ра ем і ўма цоў ва ем су вя зі 
з дзяр жаў ны мі струк ту ра мі, раз ві ва-
ем двух ба ко выя кан так ты ў га лі не 
эка но мі кі, аказ ва ем пад трым ку на-
шым ін вес ты цый ным парт нё рам.

— Ці ёсць тэн дэн цыі рос ту 
та ва ра аба ро ту па між кра і на мі? 
Якія?

— У цэ лым на зі ра ец ца іх рост. 
На прык лад, у 2007 го дзе ім парт 
з Бе ла ру сі ў Фін лян дыю склаў 
$50,8  млн, а экс парт з Фін лян дыі ў 
Бе ла русь — $63,5 млн. У 2012  го-
дзе ім парт у Фін лян дыю склаў 
175,1  млн, а экс парт з Фін лян дыі ў 
Бе ла русь — $75,1 млн. Та кім чы нам, 
на шы кра і ны ма юць до сыць па спя-
хо выя па сту паль ныя эка на міч ныя 
ад но сі ны. 2013 год у цэ лым быў да-
во лі цяж кім для су свет най эка но мі кі. 
Але, вя до ма ж, мы спа дзя ём ся, што 
ў бу ду чы ні аб' ёмы ганд лю бу дуць 
толь кі па вя ліч вац ца.

Па ін фар ма цыі на шай мыт най 
служ бы, у 2012 го дзе асноў ны мі 
ві да мі бе ла рус кіх та ва раў, ім пар-
т уе мых Фін лян ды яй, мож на на зваць 
наф та пра дук ты, соль, фут ра вую сы-
ра ві ну, жа ле за і вы ра бы з не ле гі ра-
ва най ста лі. З Фін лян дыі ў Бе ла русь 
за во зі лі сві нец і свін цо выя вы ра бы, 
му ку, крух мал, збож жа выя і тра вы, 
тры ка таж нае па лат но, цэ лю лоз ную 
драў ні ну і фар ба валь ні кі.

Вя до ма, гэ та да лё ка не ўвесь пе-
ра лік та ва раў. На прык лад, вя до мы 
фін скі брэнд Nоkіа так са ма прад-
стаў ле ны ў Бе ла ру сі, хоць мяр кую, 
што гэ тая пра дук цыя ім парт уец ца 
ў Бе ла русь праз Еў ро пу ці Кі тай. У 
бе ла рус кіх кра мах мож на знай сці 
пра дук цыю кам па ніі Vаlіо, — гэ та 
фін скі плаў ле ны сыр, па стаў кі яко га 
бы лі на ла джа ны яшчэ з ча соў Са-
вец ка га Са ю за. Не ка то рыя брэн ды 
фін ска га адзен ня бе ла ру сы мо гуць 
на быць сён ня ў кра мах.

У Фін лян дыі мож на знай сці, на-
прык лад, бе ла рус кую тэкс тыль ную 
пра дук цыю. Мяр кую, у гэ тай га лі не 
ў на шых кра ін ёсць доб рыя маг чы-
мас ці для су пра цоў ніц тва.

— На за ві це най больш буй ныя 
фін скія ін вес ты цый ныя пра ек ты 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь.

— Ад ным з іх з'яў ля ец ца на быц-
цё фін скай кам па ні яй Оlvі асноў на га 
па ке та ак цый ААТ «Лід скае пі ва». 
Вы мо жа це ба чыць на пры лаў ках 
бе ла рус кіх крам но выя га тун кі пі ва і 
сід ру, а так са ма на по яў пад фін скі мі 
брэн да мі, на прык лад «Аngrу Bіrds». 
Гэ та наз ва гуль ні для ма біль ных тэ-
ле фо наў, рас пра ца ва най фін скай 
кам па ні яй Rоvіо, якая ста ла ад ной 
з са мых па пу ляр ных у све це.

Іс нуе шэ раг дроб ных і ся рэд ніх 
фін скіх пра ек таў. На прык лад, у ма-
шы на бу даў ні чай га лі не. Я меў зно сі-
ны з фін скі мі біз нес ме на мі, якія ва ло-
да юць не вя лі кі мі фір ма мі ў рэ гі ё нах 
Бе ла ру сі. Ця пер у кра і не дзей ні чае 25 
прад пры ем стваў з фін скім ка пі та лам. 
Мне зда ец ца, што коль касць ін вес-
та раў ме на ві та ў дроб ным і ся рэд нім 
біз не се ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь маг ла 
б быць боль шай. Ёсць пэў ныя ры зы кі 
і скла да нас ці ў ін вес ты цый ным за-
ка на даў стве Бе ла ру сі, якія пе ра шка-
джа юць раз віц цю фін ска га біз не су.

Зда ец ца, Бе ла ру сі трэ ба ін тэн-
сіў на пра ца ваць над імі джам кра і ны 
ў све це. На жаль, «бе ла рус кі брэнд» 
у ім мае не вель мі моц ныя па зі цыі. 
За меж ныя жур на ліс ты асвят ля юць 
у асноў ным па лі тыч ныя праб ле мы і 
на да юць гэ та му шмат ува гі за мест 
та го, каб рас па вя даць аб маг чы-
мас цях раз віц ця. І ка лі гэ тая ін фар-
ма цыя за паў няе ўсю су свет ную ін-
фар ма цый ную пра сто ру, у лю дзей 
ёсць толь кі ад но ўспры ман не кра і-
ны — так зва ны стэ рэа тып. Ад нак 
іс ну юць кам па ніі, якія пра цу юць з 
бы лы мі са вец кі мі кра і на мі (у тым 
лі ку і з Бе ла рус сю) і вя дуць па спя-
хо выя дзе ла выя ад но сі ны з бе ла-
рус кі мі парт нё ра мі, ня гле дзя чы на 
тое, што ры нак Бе ла ру сі — не са-
мы прос ты для за меж ных кам па ній. 

Яны, на прык лад, ба чаць па тэн цы ял 
для ўва хо джан ня на рын кі Мыт на га 
са ю за праз Бе ла русь.

— Якія кі рун кі з'яў ля юц ца 
перс пек тыў ны мі для двух ба ко-
ва га су пра цоў ніц тва?

— Перс пек тыў ны мі я на зваў бы 
га лі ны энер ге ты кі, пра мыс ло вас ці, 
ма шы на бу да ван ня, бу даў ніц тва і 
бу даў ні чых ма тэ ры я лаў. Ха цеў бы 
ад зна чыць сфе ры hі-tесh і stаrtuр. 
Фін лян дыя (асаб лі ва на ша ста лі ца 
Хель сін кі) з'яў ля ец ца сён ня ад ным 
з са мых ці ка вых цэнт раў для stаrtuр 
у Еў ро пе і, маг чы ма, ва ўсім све це. 
Stаrtuр — гэ та ня даў на ство ра ныя 
кам па ніі або пра ек ты ў асноў ным у 
га лі не ІT, якія зна хо дзяц ца на ста дыі 
да сле да ван ня рын ку і по шу ку вы-
гад най рэа лі за цыі. Гэ та вен чур ныя 
пра ек ты. Ня даў на ў Хель сін кі прай-
шла буй ная кан фе рэн цыя stаrtuр, 
у якой пры ня лі ўдзел і бе ла рус кія 
пра ек ты. Я вель мі рады, што бе ла-
ру сы змаг лі вы ву чыць фін скі во пыт, 
і, спа дзя ю ся, ён бу дзе ка рыс ны ў бу-
ду чы ні для раз віц ця кам па ній stаrtuр 
Бе ла ру сі. Но выя су вя зі змо гуць па-
глы біць уза е ма дзе ян не ме на ві та ў 
гэ тым сек та ры.

У Фін лян дыі ма лы і ся рэд ні біз нес 
ады гры вае вя лі кую ро лю ў раз віц ці 
эка но мі кі кра і ны. На да ючы асаб лі-
вую ўва гу га лі не ма шы на бу да ван ня, 
дрэ ва ап ра цоў кі, цяж кай пра мыс ло-
вас ці і га лі не «зя лё ных» тэх на ло гій, 
фін скае кі раў ніц тва со чыць за раз-
віц цём іна ва цый, бо важ на не пра-
пус ціць но вую ідэю, якая мо жа стаць 
«дру гой Nоkіа». Лю бая кра і на за ці-
каў ле на ў гэ тым. Доб рым пры кла дам 
з'яў ля ец ца рас пра цоў ка кам па ні яй 
Rоvіо ма біль най гуль ні «Аngrу Bіrds». 
У Фін лян дыі шы ро ка прад стаў ле ны 
сек тар іна ва цый ных рас пра цо вак у 
сфе ры ІT, шэ раг ма ла дых кам па ній 
зай мае пер шыя мес цы ў су свет ных 
рэй тын гах і за раб ляе вя лі кія гро шы. 
На прык лад, кам па нія Suреrсеll, вы-
твор ца та кіх гуль няў, як «Hауdау» і 
«Сlаsh оf Сlаns» пра да ла 51% ак цый 
Япо ніі і атры ма ла $1,5 млрд, а ў фір-
ме пра цу юць толь кі 100 ча ла век.

Мне ха це ла ся б, каб су пра цоў-
ніц тва па між фін скі мі і бе ла рус кі мі 
ўні вер сі тэ та мі па глы бі ла ся, што да-
ло б маг чы масць аб ме ну во пы там 
на ака дэ міч ным уз роў ні.

Раз віц цё ад но сін у сфе ры куль-
ту ры вель мі важ на для на шых кра ін. 
На прык лад, сё ле та ў Фін лян дыі ча-
ка юць пра вя дзен ня вы стаў кар цін з 
На цы я наль на га мас тац ка га му зея і 
му зея Мар ка Ша га ла. Я ўпэў не ны, 
што яны бу дуць мець вя лі кі пос пех, 
бо мно гія ве да юць імя Мар ка Ша га ла, 
ад нак ма ла хто ве дае, што ён ро дам з 
бе ла рус ка га го ра да Ві цеб ска.

Ня гле дзя чы на тое, што Бе ла-
русь не мае пра мо га вы ха ду да Бал-
тыйскага мора, та кія буй ныя рэ кі 
Бе ла ру сі, як За ход няя Дзві на і яе 
пры то кі, Нё ман, упа да юць у яго. Яно 
асаб лі вае: не вель мі глы бо кае і не 
вель мі са лё нае.

Знач ную част ку прэс най ва ды, 
якая па сту пае ў Бал ты ку, ня суць бе-
ла рус кія рэ кі. Бе ла русь і Фін лян дыя, 
а так са ма ін шыя кра і ны рэ гі ё на, па-
спя хо ва ажыц ця ві лі шэ раг пра ек-
таў па ахо ве мо ра і пра цяг ва юць 
ак тыў на раз ві ваць уза е ма дзе ян не 
ў гэ тай сфе ры.

— Што пры ваб на для фін скіх 
ту рыс таў у Бе ла ру сі?

— На жаль, у Фін лян дыі не да-
стат ко ва ін фар ма цыі пра Бе ла русь 
у сфе ры ту рыз му. У маі 2014 го да ў 
Мін ску прой дзе чэм пі я нат све ту па 
ха кеі, што, я ду маю, ста не вы дат най 
маг чы мас цю для Бе ла ру сі па ка заць 
свае ту рыс тыч ныя марш ру ты. Мно гія 
жур на ліс ты і ту рыс ты змо гуць на яве 
ўба чыць кра і ну і яе пры га жосць. Гэ та 
доб ры шанц для Бе ла ру сі па ка заць 
ся бе! На прык лад, ка лі ва Укра і не 
пра хо дзіў чэм пі я нат све ту па фут бо-
ле, мно гія з ту рыс таў, якія на ве да лі 
спа бор ніц твы, за пла на ва лі пры ехаць 
у кра і ну яшчэ раз. Я ду маю, гэ та маг-
чы ма і ў Бе ла ру сі — вя до ма, пры ўмо-
ве та го, што ві за вая па лі ты ка бу дзе 
спры яць уез ду ў Бе ла русь.

— Якой вы ба чы це бу ду чы ню 
двух ба ко вых ад но сін па між Бе ла-
рус сю і Фін лян ды яй?

— Я спа дзя ю ся і бу ду пры клад-
ваць усе на ма ган ні для та го, каб на-
шы су вя зі па шы ра лі ся і па глыб ля лі ся, 
на бы ва лі но вы ўзро вень. Бо на шы 
на ро ды, ка лі па гля дзець на гіс та рыч-
нае раз віц цё, ма юць шмат агуль на га. 
Абедз ве кра і ны з'яў ля юц ца су се дзя мі 
вя лі ка га парт нё ра — Ра сіі. Фін лян дыя 
слу жыць доб рым пры кла дам та го, як 
мож на пад трым лі ваць дру жа люб ныя 
ад но сі ны і з За ха дам, і з Ус хо дам. 
Пра вод зя чы та кую па лі ты ку, кра і на 
вый грае перш за ўсе ў эка на міч ным 
пла не, пры цяг ва ю чы ін вес ты цыі і біз-
нес з за ход ніх і ўсход ніх кра ін. Са мае 
га лоў нае ў сяб роў скай па лі ты цы — 
гэ та ра зу мен не та го, што аб' яд нан не 
або су пра цоў ніц тва зу сім не па він на 
быць на кі ра ва на су праць ка гось ці ін-
ша га.

Яў ге нія РУ ПА КО ВА
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ЯС НА — час не толь кі жыц ця дай ны і са мы 
пры го жы, але ў мно гім і для мно гіх вы зна-
чаль ны. Ме на ві та ра зам з пер шым цяп лом 

пры хо дзіць жа дан не па мя няць неш та ў жыц ці, 
пра ана лі за ваць свае і тых, хто по бач, дум кі і 
ўчын кі. Вяс на сва і мі пра ніз лі вы мі пром ня мі яск-
ра ва вы свеч вае нас ме на ві та та кі мі, якія мы ёсць. 
Не толь кі ў воб раз на-псі ха ла гіч ным сэн се — у 
са мым што ні ёсць лі та раль на-на ту раль ным.

Пра што гэ та я? Каб зра зу мець, вар та толь-
кі вы ехаць за го рад на не каль кі кі ла мет раў, 
зба віць хут касць і па гля дзець уваж лі ва на лес 
аба пал да ро гі. Асаб лі вую ўва гу вар та звяр-
нуць на на ва кол ле трас мяс цо ва га зна чэн ня ля 
якой-не будзь вёс кі ці па сёл ка. Спа чат ку, ка лі 
не пры гля дац ца, ду ша па чы нае спя ваць ад не-
звы чай най кра са віц кай пры га жос ці: на скрозь 
пра ні за ныя свят лом уз лес кі і са мі дрэ вы, яшчэ 
без ліс ця, але ўжо ў ра дас ным прад чу ван ні 
праз рыс та-зя лё на га флё ру і пту шы на га роз-
на га лос ся на га лін ках, а пад імі — пя шчот на-
бла кіт ныя ды бе ла-жоў тыя аб ло кі пра ле сак 
ды ку рас ле пу... Толь кі спя ваць ду шы ня доў га, 
бо хо чаш не хо чаш, а за ўва жыш, што куп ка 
пра ле сак пра бі ва ец ца праз дзі ра вую вы вар-
ку, ку рас ле пы рас туць ся род бруд ных плас ты-
ка вых бу тэ лек, а на га лін ках дрэў гай да юц ца 
роз на ка ля ро выя цэ ла фа на выя па ке ты. Усё тое, 
што ста ла не па трэб ным на пад вор ках вяс коў-
цаў ды дач ні каў, па кры се за поз нюю во сень 
ды ран нюю вяс ну «пе ра ка чоў вае» ў блі жэй шы 
хмыз няк ці ля сок. Гэ та мы так «на во дзім па ра-
дак» на ўлас ных пры ся дзіб ных участ ках.

Пас ля лес ні кі пры бі ра юць (а ў асноў ным 
— са ма пры ро да ха вае пад зе ля ні най) сля ды 
та ко га на ша га руп лі ва га гас па да ран ня. На на-
ступ ны год увес ну мы зноў «аб наў ля ем» кар-
ці ну, па каз ва ю чы, якія мы на са мой спра ве. І 
гэ та пры тым, што сён ня амаль у кож най вёс цы 
ста яць ка му наль ныя кан тэй не ры для смец ця, 
якія свое ча со ва вы во зяц ца. Але ж да кан тэй-
не ра дай сці трэ ба, а хмы зы на рэ чцы, ля сок, 
арэш нік на ста рых кур га нах — за два кро кі ад 
пло та ці ад да ро гі. А за ле та ўсё роў на ўсё за-
рас це, па то не ды з зям лёй зраў ну ец ца...

Пры ўсім пры гэ тым мы з го на рам ка жам, 
цы ту ю чы пры ез джых, якая ў нас чыс тая і да гле-
джа ная кра і на. Пры чым ро бім гэ та аб са лют на 
шчы ра, вель мі рэд ка за дум ва ю чы ся пра свой 
аса біс ты ўнё сак у гэ ту чыс ці ню і да гле джа-
насць. А ка лі за ду мац ца — га на рыц ца, ска жу я 
вам, асаб лі ва ня ма чым. Чыс тай і да гле джа най 
на шу Бе ла русь (са ма наз ва якой аба вяз вае, 
каб яна та кой і бы ла, каб мы яе та кой за ха-
ва лі) ро бяць не яе жы ха ры, а спе цы яль ныя 
служ бы  — ка му наль ні кі, азе ля няльнікі, пры-
ро да ахоў ні кі. Вы пра ба ван не чыс ці нёй без іх 
мы на ўрад ці доў га вы тры ма лі б. Пры чым усе: 
і вяс коў цы, і га ра джа не...

Н
А ША двор ні чы ха Па лі на Вік та раў на — 
асо ба вель мі аку рат ная, але над звы чай 
ураз лі вая і эма цы я наль ная. Да та го ж 

— не абы яка вая, бо жы ве ў служ бо вай ква тэр-
цы ў на шым жа до ме. Вар та толь кі па слу хаць 
ра ні цай яе вы каз ван ні на ад рас тых, хто на кі даў 
у два ры па пе рак і не да кур каў мі ма смет ніц і 

на квет ні кі, якія Па лі на Вік та раў на ад на (гэ та 
пры тым, што ў до ме — 113 ква тэр) рос ціць 
на глі ніс тай гле бе... Але асаб лі вая зо на біт вы 
на шай двор ні чы хі з хлюнд ра мі-жы ха ра мі — 
ліфт. Смец це на пад ло зе, над пі сы на сце нах 
— ка ра цей, тым, хто едзе на сям нац ца ты ці 
дзе вят нац ца ты па верх, сум на не бы вае. Па-
лі на Вік та раў на ліфт па ста ян на фар ба ва ла, 
але, як толь кі фар ба пад сы ха ла, — над пі сы 
з'яў ля лі ся зноў. Ме ся цы два на зад яна гэ тую 
без на дзей ную спра ву па кі ну ла. Ця пер у ліф-
це шмат ці ка ва га: ад дэ ві заў го таў, спрэ чак, 
які фут боль ны клуб леп шы, МТЗ ці «Ды на ма» 
— да рос пач на-дзі ця ча га: «Не ха чу ў шко лу». 
Гэ та пры тым, за ўва жу, што і баць кі, і дзе ці ў 
нас жы вуць пры стой ныя: су пра цоў ні кі бан каў, 
пад атко вай ін спек цыі, мі лі цыі (дом бу да ваў ся 
до ле вым спо са бам, са цы яль на га жыл ля ў нас 
ня ма). Апош няя спро ба Па лі ны Вік та раў ны па-
ўздзей ні чаць на свя до масць бы ла «пра па ган-
дысц кай» — яна на дзвярах ліфта па ве сі ла 
вер шык-за клік: «Друг мой, в лифте не кури, не 
мочись и не сори...» На заўт ра ўсе мы ка та лі ся 
ў ліф це, на пад ло зе яко га не да ку рак пла ваў у 
лу жы не жоў та га ко ле ру — Па лі на з ра ні цы, уба-
чыў шы гэт кае свін ства, пры бі раць ад мо ві ла ся. 
На ду ша ныя пры бра ныя да мы (у тым лі ку і ва ша 
па кор ная слу га) грэб лі ва мор шчы лі но сі кі, да-
гле джа ныя муж чы ны асця рож на пе ра сту па лі 
лу жы ну, каб не са пса ваць да ра гія ску ра ныя ча-
ра ві кі... На рэш це, Па лі на злі та ва ла ся — узя ла 
ану чу, вяд ро з ва дой і за дзве хві лі ны пры бра ла 
праб ле му, якая на пра ця гу дня зда ва ла ся ўсім 
не вы ра шаль най.

...Т
ЫЯ, ка му да вя ло ся бы ваць у 
Бер лі не не ў ра ё не ту рыс тыч на га 
цэнт ра, а ў спаль ных квар та лах, 

вяр та юц ца ў ста не ці ха га шо ку. У ста лі цы кра-
і ны, якая ў на шай свя до мас ці ста ла сі но ні мам 
па рад ку і аку рат нас ці, прос та на ву лі цах мож на 
ўба чыць вы кі ну тую ста рую мэб лю, ле там там 
скла да на прай сці, не ўсту піў шы ў са ба чае... 
са мі ве да е це што, а зі мой, ка лі зда ра ец ца сне-
га пад, да во дзіц ца са мім тап таць сцеж ку да 
мет ро. Мяс цо выя жы ха ры да гэ та га пры вык лі, 
бо гэ та рэ ча іс насць: там ня ма двор ні каў як 
па няц ця. Ні хто не хо ча пра ца ваць на гэт кай 
«га на ро вай па са дзе», шмат лі кія міг ран ты ад да-
юць пе ра ва гу да па мо зе па бес пра цоўю, да ча го 
гра мад ства ста віц ца да во лі спа кой на: маў ляў, 
гэ та іх вы бар, у нас дэ ма кра тыя...

Я 
ПРА гэ та, пры ехаў шы пер шы раз пас ля 
вод пус ку, боль шую част ку яко га пра вя-
ла ў сяб роў у Ной кёль не (ра ён За ход ня-

га Бер лі на), рас каз ва ла тут усім зна ё мым са 
здзіў лен нем і, пры зна ю ся, з го на рам: маў ляў, 
мы не та кія. І пас ля, коль кі ні бы ва ла там, гэ ты 
го нар, асаб лі ва ка лі вяр та ла ся ў на шу чыс тую 
Бе лую Русь, не зні каў. А вось ця пер, ве да е це, 
су мня ва ю ся. Пэў на, та му, што вы хад ныя ня ўда-
лыя атры ма лі ся: спа чат ку ў вёс ку з'ез дзі ла, а 
пас ля па мік ра ра ё не ка ля до ма па гу ля ла. А той, 
хто тэ ры то рыю па ві нен пры бі раць, аку рат у той 
дзень ці то за гу ляў, ці то за хва рэў...

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ

�

Аў та рам сцэ на рыя гэ та га ра сій ска-бе-
ла рус ка га пра ек та ста ла на ша пісь мен ні-
ца На тал ля Го лу бе ва. Яе як гіс то ры ка ў 
пер шую чар гу за ці ка ві ла не столь кі дзей-
насць вы дат на га пар тый на га і гра мад ска-
га дзея ча, коль кі асо ба Ма зу ра ва. На та-
кой «вы шы ні» ў Са вец кім Са ю зе ні ко лі не 
зна хо дзіў ся ні во дзін бе ла рус! Толь кі не 
ўсё іш ло так глад ка. Пра не ка то рыя пе ры-
пе тыі лё су пер ша га ў свой час ча ла ве ка 
ў рэс пуб лі цы рас ка за лі сцэ на рыс ту яго 
доч кі. Ме на ві та яны і ста нуць га лоў ны мі 
«суд дзя мі» кі на стуж кі. А па куль На тал ля 
ГО ЛУ БЕ ВА рас каз вае, ча му вар та па гля-
дзець фільм.

— На тал ля Аляк санд раў на, звы чай на 
аў та ры вы бі ра юць сва іх ге ро яў не вы пад-
ко ва. Ча му ме на ві та Ма зу раў?

— Мне даў но ха це ла ся на пі саць ці зняць 
кі но пра гэ тага вы дат нага ча ла ве ка, па ка заць 
яго ро лю і зна чэн не для рэс пуб лі кі. Мно гае, 
чым мы сён ня га на рым ся ў сель скай гас па-
дар цы, пра мыс ло вас ці, куль ту ры, сва і мі вы то-
ка мі ўзы хо дзіць да дзе ся ці год дзя кі раў ніц тва 
Ма зу ра ва, да ся рэ дзі ны скла да ных 1950—
60-х га доў. Эка на міч ныя рэ фор мы ні ко лі не 
да юць хут ка га эфек ту, па він ны прай сці га ды, 
каб яны пры нес лі вы ні кі. У пе ры яд Ма зу ра ва 
ў БССР за клад ва лі ся асно вы на шай бу ду чай 
ста біль нас ці, і гіс то рыя па цвер дзі ла, што пры-
ня тыя та ды ра шэн ні ў мно гім бы лі пра віль ны-
мі. Толь кі гэ та па тра ба ва ла вя лі кай муж нас ці 
і цвёр дас ці ў ад стой ван ні сва ёй па зі цыі.

Ва ўмо вах жорст кай ка манд на-ад мі ніст-
ра цый най сіс тэ мы Кі рыл Тра фі ма віч не ба-
яў ся пры маць сме лыя ра шэн ні. Уяў ля е це, 
што та кое бы ло не па га дзіц ца з рэ фор ма-
мі Хру шчо ва ў га лі не сель скай гас па дар кі, 
якія пра ду гледж ва лі лік ві да цыю пры ват на га 
сек та ра? А Ма зу раў зні шчаць пад соб ныя 
гас па дар кі не да зва ляў, больш за тое, ён ад-
ста яў спе цы я лі за цыю. Ме на ві та ў той пе ры яд 
уз нік лі сён няш нія аг ра кам бі на ты «Сноў» Ня-
свіж ска га ра ё на, «Пра грэс» у Вер ця ліш ках, 
«Рас свет» у Мыш ка ві чах — го нар на шай 
сель скай гас па дар кі і сён ня. На фо не рас-
па ду вёс кі ў СССР Бе ла русь ра зам з Ра сі яй 
за ста ва ла ся адзі най не да та цый най рэс пуб лі-
кай, у ад роз нен не ад той жа Укра і ны. Ці што 
зна чы ла вы сту піць су праць лік ві да цыі цэнт-
ра лі за ва най сіс тэ мы кі ра ван ня, ад мо віц ца 
ад саў нар га саў у кож най воб лас ці як ад не-
эфек тыў най фор мы кі раў ніц тва эка но мі кай? 
Па пры кла дзе Ма зу ра ва ру шы лі ўслед 11 
рэс пуб лік. Гэ та бы ла сме ласць, сме ласць у 
ін та рэ сах дзяр жа вы. Ён час та спра чаў ся, не 
зга джаў ся, ад стой ваў свой пункт гле джан ня 
без агляд кі на тое, што мог стра ціць па са ду 
і са пса ваць са бе кар' е ру.

— Што ў бія гра фіі не па кор лі ва га бе ла-
ру са най больш за ча пі ла?

— Яго прын цы по васць і сме ласць. Ска-
заць «не» ўсе ма гут на му Бе рыі, вы сту піць 
у пад трым ку Хру шчо ва ў 1957 го дзе, ка лі 
бы ла рас па ча та спро ба яго зняц ця з па са ды. 
Ма зу раў быў упэў не ны: па ча тыя рэ фор мы ў 
сель скай гас па дар цы па трэб на пра цяг ваць. 
Ён мог не па ехаць на ўсе са юз ны се мі нар у 

Ра зань і ні ко га ту ды з рэс пуб лі кі не пус ціць, 
бо ра зу меў, што во пыт па вы твор час ці мя-
са і ма ла ка — ашу кан ства. Ды не прос та 
не па ехаць, а ад кры та ска заць пра гэ та на 
бю ро ЦК КПСС, прычым у той час, ка лі аб 
дэ ма кра тыі і плю ра ліз ме ні хто і па ду маць не 
мог! На ват слоў та кіх у лек сі коне пар тый най 
на менк ла ту ры не бы ло.

— Пра «вост рань кае» з жыц ця пар-
тый на га дзея ча да ве да лі ся, на пэў на, ад 
са мых род ных?

— У філь ме ўпер шы ню рас каз ва ец ца 
аб зва рот ным бо ку ад но сін у ася род дзі 
пар тый най вяр хуш кі. Аб тым, як бы лыя па-
плеч ні кі ста но вяц ца не пры мі ры мы мі во ра-
га мі, як пля туц ца інт ры гі, каб пры браць з 
дарогі моц ную, не за леж ную асо бу. Ме на ві та 

Ма зу ра ва на За ха дзе на зы ва лі ў лі ку пе-
ра ем ні каў Брэж не ва. Ма ла ды, энер гіч ны, 
пры хіль нік рэ фор маў... Аб чым рэ гу ляр на 
дак лад ваў ген се ку стар шы ня КДБ Анд ро-
паў. Пра гэ та ўпер шы ню рас каз ва юць доч кі 
Ма зу ра ва.

— Ці раз лі ча ны фільм на шы ро ка га 
гле да ча?

— Усе філь мы пра ек та «Ад ва рот ны ад-
лік», якія ства ра юц ца твор чай май стэр няй 
Ула дзі мі ра Бо ку на па за ка зе тэ ле ка на ла 
АНТ, раз лі ча ны на шы ро кую гля дац кую 
аў ды то рыю. У тым лі ку яны па він ны быць 
зра зу ме лы мі прос та му ча ла ве ку, яко му хо-
чац ца ве даць сваю гіс то рыю. У кі на стуж цы 
вы ка ры ста на шмат не вя до мых ар хіў ных да-
ку мен таў, ма тэ ры я лаў, звя за ных з ра шэн-
ня мі ЦК КПБ, з якіх зня ты грыф «сак рэт на» 
ці «аб са лют на сак рэт на». Гэ та фільм-рас-
сле да ван не аб пар тый ных інт ры гах і скла-
да ных уза е ма ад но сі нах та го пе ры я ду. Гэ та 
фільм-да сле да ван не дзей нас ці сме ла га і 
прын цы по ва га ча ла ве ка, які не кла па ціў ся 
пра чы ны і зван ні, а жыў ін та рэ са мі рэс пуб лі-
кі. Гіс то рыю ня лёг кай, не ад на знач най эпо хі і 
не за леж най асо бы ў ёй мы ха це лі рас ка заць 
прос тай мо вай.

— Мно гія бе ла ру сы і да гэ туль па мя-
та юць Кі ры ла Ма зу ра ва. Не ба і це ся, што 
ў іх уяў лен ні ён кры ху ін шы і вам не па-
ве раць?

— Пі саць, зды маць кі но на су час ныя тэ-
мы на шмат скла да ней, чым пра па дзеі, якія 
даў но мі ну лі. Вя до ма, яшчэ ёсць іх удзель ні кі, 
жы выя свед кі. Але тым больш ці ка вай і ад-
каз най бу дзе пра ца. Я не раз паў та ра ла, што 
гіс то рыя — са мая кан крэт ная на ву ка, дзе 
ёсць кан крэт ны гіс та рыч ны факт. На жаль, 
гіс то рыю лю бяць ідэа ла гі за ваць, па лі ты за-
ваць, ка гось ці «пад ні маць на шчыт», а чы-
есь ці ім ёны па кі даць у за быц ці. На ша твор-
чая гру па імк ну ла ся за ста вац ца аб' ек тыў най 
і, грун ту ю чы ся на кан крэт ных гіс та рыч ных 
да ку мен тах, ус па мі нах ві да воч цаў, па ка заць 
па дзеі, асо бу Ма зу ра ва, яго дзе ян ні і ўчын кі 
та кі мі, які мі яны бы лі на са мой спра ве.

На прэ зен та цыю філь ма ў Мінск пры еха-
лі тры па ка лен ні Ма зу ра вых — дзе ці, уну кі, 
праў ну кі. 7 кра са ві ка, у дзень на ра джэн-
ня Кі ры ла Тра фі ма ві ча, ад бу дзец ца па каз 
філь ма на мас коў скім тэ ле ка на ле ТВЦ, а 
9 кра са ві ка — вя лі кая прэ зен та цыя ў Маск-
ве. Спа дзя ю ся, што імя Ма зу ра ва бу дзе не 
толь кі вер ну та гіс то рыі. І эка на міч ныя рэ фор-
мы, пра па на ва ныя ім ужо ў 70-х га дах ра зам 
з Ка сы гі ным, зной дуць свай го да след чы ка. 
Тым больш што мно гія іх па ла жэн ні, у тым 
лі ку аб са цы яль на-ары ен та ва най эка но мі цы, 
за ста юц ца ак ту аль ны мі і сён ня.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА

�

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

У транс пар це ж лю дзі (асаб лі ва па жы ло га 
ўзрос ту) пра цяг ва лі вы каз ваць не за да валь нен-
не: вось лух ты на вы дум ля лі! Зрэш ты, но вае 
заў сё ды ўспры ма ец ца на сця ро жа на — так ужо 
ство ра ны ча ла век. Але нель га не пры знаць, 
што «Мінск транс», без умоў на, зра біў крок да 
пра грэ су. Бо ва ўсім, як пры ня та ка заць, «цы-
ві лі за ва ным све це» элект рон ная апла та пра-
ез ду — прой дзе ны і да ве дзе ны «да ро зу му» 
этап. Ка лісь  гэ та не па збеж на ча кае і нас. А 
па куль но выя кам по сце ры і ва лі да та ры пра хо-
дзяць «аб кат ку», па спра бу ем пры вес ці ад ка зы 
на са мыя рас паў сю джа ныя пы тан ні, звя за ныя 
з но вай сіс тэ май.

НЕ ЗА БЛЫ ТАЦ ЦА 
Ў КАРТ КАХ

Пра езд ва ўсіх ві дах транс пар ту з 1 кра са-
ві ка мож на апла ціць пры да па мо зе дзвюх бес-
кан такт ных смарт-кар так (БСК). Ад на з іх пры-
зна ча ец ца для апла ты пра ез ду ў мет ро. І хоць 
карт кі ў «пад зем цы» — з'я ва звык лая, но выя 
бес кан такт ныя пра яз ныя зруч ней шыя за ста-
рыя маг ніт ныя тым, што імі не трэ ба пра во дзіць 
па жо ла бе, а мож на прос та пры клас ці да дат чы-
ка на тур ні ке це. Та кой карт кай па-ра ней ша му 
мож на аплач ваць толь кі па езд кі ў мет ро. Коль-
касць па ез дак мо жа быць роз най: на ме сяц (з 
пер ша га па апош ні дзень ме ся ца), на паў ме ся ца 
(з 1 па 15 чыс ло), на дэ ка ду (з пер ша га чыс ла 
ме ся ца да 10, з 11 да 20 і з 21 да апош ня га 
чыс ла ме ся ца), апроч та го — на пе ры яд 30, 15 
і 10 дзён. Та кія карт кі бу дуць дзей ні чаць не з 
пэў на га чыс ла, а з та го дня, які вы вы бе ра це 
са мі. А яшчэ ёсць пра яз ныя на 5, 10, 20, 30, 40, 
50, 60 па ез дак. Пры на быц ці карт кі мет ра па лі-
тэ на пер шы раз да вя дзец ца за пла ціць не толь кі 
за бу ду чыя па езд кі, але і яе за ло га вы кошт — 
10 ты сяч руб лёў.

Дру гая БСК — адзі ны пра яз ны «Мінск тран-
са», ён, як і бы лыя па пя ро выя пра яз ныя, мо жа 
быць на адзін від транс пар ту, два, тры, ча ты-
ры (уклю ча ю чы аў то бус-экс прэс). Пад ра бяз-
ную ін фар ма цыю пра тэр мі ны іх дзе ян ня мож на 
знай сці на сай це «Мінск тран са». Та кую карт ку 
так са ма мож на на быць на ме сяц, паў ме ся ца, 
дэ ка ду і на пэў ную коль касць па ез дак — 5, 10, 
20, 30, 40, 50 і 60. Ка лі вы куп ля е це пра яз ны на 
пэў ную коль касць па ез дак, вы ка рыс таць іх мож-
на ця гам 60 дзён, па чы на ю чы з да ты па куп кі, ва 
ўсіх ві дах транс пар ту, апроч экс прэс-аў то бу са. 
За ло га вы кошт адзі на га пра яз но га «Мінск тран-
са», які так са ма да вя дзец ца за пла ціць пры пер-
шай па куп цы, 12 ты сяч руб лёў.

Важ ны мо мант: па куль сіс тэ ма элект рон най 
апла ты пра ез ду толь кі ўва хо дзіць ва ўжы так, 
транс парт ні кі рэ ка мен ду юць за хоў ваць па пя ро-
выя чэ кі, якія па са жыр атрым лі вае пры на быц ці 
БСК. Як той ка заў, на ўся ля кі па жар ны...

ТА ЛО НЫ, 
ЖЭ ТО НЫ, SMS

Акра мя элект рон ных пра яз ных, у на зем ным 
гра мад скім транс пар це па-ра ней ша му мож на 
аплач ваць пра езд пры да па мо зе ад на ра зо вых 

та ло наў. Толь кі кам по сце ры для іх ця пер так-
са ма элект рон ныя. Каб пра біць та лон, трэ ба 
ўста віць яго край, на які ўказ вае на ма ля ва ная 
на са мім та ло не стрэ лач ка, у ад ту лі ну кам по-
сце ра, да ча кац ца гу ка во га і свет ла во га сіг на лу 
і да стаць. Пэў ныя ня зруч нас ці та ко га кам па сці-
ра ван ня за клю ча юц ца ў тым, што з пер ша га ра-
зу ў вуз кую шчы лі ну кам по сце ра тра піць бы вае 
скла да на, асаб лі ва ка лі край та ло на ска ме ча-
ны, аль бо транс парт гай дае пад час ру ху.

У мет ро ж для ад на ра зо вых па ез дак мож на 
вы ка рыс тоў ваць ста рыя доб рыя жэ то ны. Але 
ёсць і яшчэ ад но но ва ўвя дзен не: у лю тым у 
мет ра па лі тэ не з'я ві ла ся та кая фор ма апла ты 
па езд кі, як SMS-бі лет. Праў да, ка рыс тац ца па-
слу гай па куль што мо гуць толь кі аба не нты ма-
біль на га апе ра та ра lіfe:). Каб на быць та кі бі лет, 
трэ ба да слаць бяс плат нае SMS з тэкс там «1» 
на ну мар 2255. У ад каз на яго прый дзе па ве-
дам лен не з рад ка мі ліч баў, пас ля ча го з ра хун ку 
аба не нта зды муць 3700 руб лёў — кошт ад ной 
па езд кі. Эк ран тэ ле фо на з тэкс там па ве дам-
лен ня трэ ба пад нес ці да счыт валь най пры ла ды 
на ад лег ласць 1—2 см. Рэ ак цы яй на гэ та ста не 
зя лё ная стрэл ка, якая за га рыц ца на тур ні ке це. 
Мож на іс ці. Ці ка ва, што SMS-бі ле ты мож на на-
бы ваць «на бу ду чы ню»: яны дзей ні ча юць ця гам 
го да пас ля па куп кі. Пры гэ тым, на ват ка лі вы 
згу бі це тэ ле фон, іх мож на бу дзе ад на віць. Да рэ-
чы, у пер шы дзень кра са ві ка sms-бі ле таў ску пі лі 
рэ корд ную коль касць — 4,5 ты ся чы.

ПЫ ТАН НІ ЗА СТА ЮЦ ЦА...
Но вая сіс тэ ма апла ты пра ез ду мо жа зда-

вац ца скла да най толь кі на па чат ку, па куль 
яе на ла дзяць, і ўсе прывыкнуць да но вых 
пры лад і на ву чац ца ка рыс тац ца імі. Мно гія 
мін ча не ўжо ад то ча ны мі да аў та ма тыз му 
ру ха мі, за хо дзя чы ў транс парт, пры кла да-
юць карт кі да ва лі да та раў і кам па сці ру юць 
та ло ны. Але, як па ка за ла прак ты ка, ін фар-
ма цый ны лік без у вы гля дзе ліс то вак і рэ-
клам ных ро лі каў «Мінск тран са» «дайшоў» 
не да ўсіх гра ма дзя н, та му вы раз «Тэх ні ка ў 
ру ках дзі ку на — ка ва лак ме та лу» за ста ец ца 
ак ту аль ным.

У той жа час не зра зу ме лым для мін чан за-
ста ец ца пы тан не не аб ход нас ці аў та ры за ваць 
пра яз ны ў са ло не транс парт на га срод ку. Бо 
ка лі па са жыр ужо за пла ціў за карт ку гро шы, 
ён усё ад но мо жа атры маць штраф, ка лі не 
«ад зна чыц ца» на ва лі да та ры. Ча сам, ка лі 
ў ру ках цяж кія сумкі, ра біць гэ та бы вае ня-
зруч на, а мно гія зу сім за бы ва юц ца пад нес ці 
карт ку да дат чы ка. Спе цы я ліс ты «Мінск тран-
са» тлу ма чаць та кую ме ру рэа лі за цы яй пра ва 
гра ма дзя ні на на пра езд, а так са ма кант ро лем 
па са жы ра па то ку...

Скла да на апла ціць пра езд ця гам пры пын ку 
(і на ват не каль кіх) у час пік, бо да брац ца да 
не шмат лі кіх ва лі да та раў і кам по сце раў праб-
ле ма тыч на. Так са ма су мнен ні вы клі кае маг чы-
масць рэ ві зо раў за па мі наць усіх па са жы раў, 
якія за хо дзяць у транс парт на ад ным пры пын ку 
ра зам з імі, каб не аштра фа ваць.

Ка ра цей, скла да нас ці пе ра ход на га пе ры я-
ду ёсць.

Але ка заць пра ней кія вы ні кі і маг чы мыя ка-
рэк ты вы сіс тэ мы апла ты пра ез ду мож на бу дзе 
не ра ней, чым праз ме сяц, га во раць спе цы я-
ліс ты.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

КАМ ПО СЦЕ РЫ І ВА ЛІ ДА ТА РЫ...

Па куль сіс тэ ма элект рон най 
апла ты пра ез ду толь кі ўва хо дзіць 
ва ўжы так, транс парт ні кі 
рэ ка мен ду юць за хоў ваць па пя ро выя 
чэ кі, якія па са жыр атрым лі вае 
пры на быц ці БСК.

Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў  ��

ВЫ ПРА БА ВАН НЕ 
ЧЫС ЦІ НЁЙ
Яго на ша кра і на ла дзіць нам на ват сва ёй наз вай. 
Ці вы трым лі ва ем — вось у чым пы тан не

Варта паглядзецьВарта паглядзець  ��

Кі рыл Ма зу раў. Не па кор лі вы бе ла рус

Кі на стуж ку са праў ды вар та 
па гля дзець. Не па шка ду е це, ка лі 

прый дзе це на яе прэ зен та цыю 
сён ня ў 18.30 у Дом Маск вы, 

які зна хо дзіц ца на ву лі цы 
Ка му ніс тыч най, 86

Прэ зен та цыя ад най мен най да ку мен таль най кі на стуж кі ад бу дзец ца сён ня 
ў До ме Маск вы. Аўтар сцэнарыя распавядае падрабязнасці
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Мы і светМы і свет  ��

НАШЫ РЭ КІ — ФІН СКІЯ БЕ РА ГІ
Фін лян дыя — ад на з са мых пры го жых кра ін Скан ды на віі. Пры ро да 

Фін лян дыі вель мі раз на стай ная. У кра і не ка ля 188 ты сяч азёр, а 69 
ад сот каў тэ ры то рыі кра і ны зай ма юць ля сы. Фін лян дыю ча сам на-
зы ва юць Suоmі, што па ад ной з вер сій азна чае «кра і на ты ся чы азёр 
і ба лот». Ад нак іс нуе шмат тэ о рый па хо джан ня сло ва Suоmі. Ад на 
з іх сцвяр джае, што ста ра жыт ныя па ся лен цы на зы ва лі мес ца, дзе 
яны жы лі, zеmе — зям ля. А гэ та ад па вя дае сла вян скай наз ве зям ля 
(руск.), же мя (па-поль ску), зям ная (чэшск.), жя ме (лі тоўск.), зе ме 
(ла тышск.). З ча сам гэ тае сло ва транс фар ма ва ла ся ў sдmе, а ад яго 
ў hдmе і sооmе, ад куль і пай шла наз ва Фін лян дыі Suоmі.

Сён ня Фін лян дыя — кра і на іна ва цый і брэн даў. У рэй тын гу 
FuturеBrаnd Фін лян дыя зай мае 8 мес ца са 113 кра ін све ту. Яна па-
да ры ла нам су свет на вя до мыя Nоkіа, Kоnе, Vаlіо, Stосkmаn, Lumеnе, 
Раulіg, Fіnlаndіа Vоdkа, Аblоу, Аngrу Bіrds, Fаzеr, Lаssіе, Luhtа... Аб 
кра і не і раз віц ці дру жа люб ных ад но сін па між на шы мі дзяр жа ва мі 
«Звяз дзе» рас ка заў кі раў нік ад дзя лен ня Па соль ства Фін лян дыі ў 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь спа дар Лаў ры ПУ ЛО ЛА.

Фін лян дыя слу жыць 
доб рым пры кла дам та го, 
як мож на пад трым лі ваць 
дру жа люб ныя ад но сі ны 
і з За ха дам, і з Ус хо дам. 


