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Ве ча рам 12 ве рас ня на па гра ніч най за ста ве спра ца ваў адзін 
з участ каў сіг на лі за цый на га комп лек су, і не ўза ба ве тры-
вож ная гру па вы яві ла на кант роль най па ла се да рож ку сля-
доў, што вя дуць з Бе ла ру сі ў Поль шчу. Праз не каль кі хві лін 
не па да лёк ад лі ніі мя жы за тры ма лі двух ма ла дых лю дзей 
(1985 і 1990 га доў на ра джэн ня), якія ака за лі ся гра ма дзя на мі 
Ка лум біі. Не за кон ных міг ран таў з гэ тай паўд нё ва а ме ры кан-
скай кра і ны тут уба чы лі ўпер шы ню, па ве дам ляе прэс-служ-
ба Дзяр жаў на га па гра ніч на га ка мі тэ та Бе ла ру сі.

А на ўчаст ку ад каз нас ці Смар гон скай па гра ніч най гру пы ня-
даў на за тры ма лі ня про ша на га гос ця з Ал жы ра, які ноч чу спра-
ба ваў тра піць у Літ ву, але быў спы не ны на ра дам за 300 мет раў 
ад дзяр жаў най мя жы. Вы свет лі ла ся, што ён, ма ю чы ўяз ную ві зу 
ў Ра сію, пры быў са ма лё там у Маск ву, сеў на цяг нік да Мін ска, 
ад куль да ехаў на так сі ў ра ён пунк та про пус ку «Ка мен ны Лог». 
Не ле галь ны шлях у Літ ву гра ма дзя нін Ал жы ра «пра клаў» з да па-
мо гай ін тэр нэ ту ў тэ ле фо не. Пры са бе меў так са ма на цы я наль ны 
паш парт, аса біс тыя рэ чы і 2 ты ся чы еў ра.

Праў да, да лё ка не ўсе не за кон ныя міг ран ты раз ліч ва юць толь кі 
на ся бе. Як пра ві ла, яны трап ля юць у сфе ру ін та рэ саў ар га ні за ва-
ных зла чын ных гру по вак у скла дзе прад стаў ні коў кры мі наль на га 
све ту з роз ных кра ін. Ня даў на, на прык лад, упраў лен нем След ча га 
ка мі тэ та па Гро дзен скай воб лас ці бы ло за вер ша на рас сле да ван не 
маш таб най кры мі наль най спра вы ў да чы нен ні да 11 ар га ні за та раў 
і ўдзель ні каў між на род най зла чын най гру пы з Бе ла ру сі, Ра сіі і Літ-
вы, якая спе цы я лі за ва ла ся на ар га ні за цыі не ле галь най міг ра цыі 
гра ма дзян В'ет на ма з Ра сій скай Фе дэ ра цыі на тэ ры то рыю Еў ра-
са ю за — тран зі там праз на шу кра і ну. Для кож на га клі ен та (іх бы ло 
больш за 60 ча ла век) гэ тая па слу га каш та ва ла ад 6 да 10 ты сяч 
до ла раў, і, та кім чы нам, да хо ды зла чын цаў вы мя ра лі ся дзя сят ка мі 
і сот ня мі ты сяч «зя лё ных». У кож на га з іх бы лі свае функ цыі, дзей-
ні ча ла сіс тэ ма кан спі ра цыі. З тэх ніч най асна шча нас цю не ме ла ся 
праб лем. Пад час след ства зла чын ную гру пу па зба ві лі двух да ра гіх 
аў та ма бі ляў, на кла дзе ны арышт на гра шо выя срод кі і арг тэх ні ку. 
Ся мё ра ча ла век за клю ча ны пад вар ту.

Ня даў на бе ла рус кія па гра ніч ні кі рас па ча лі яшчэ 3 кры мі наль-
ныя спра вы па фак тах ар га ні за цыі не за кон най міг ра цыі гра ма дзян 
В'ет на ма. Пас ля не аб ход ных след чых дзе ян няў яны бу дуць дэ пар-
та ва ны з Бе ла ру сі, а чле ны між на род най зла чын най гру пы, у якую 
ўва хо дзі лі ся мё ра бе ла ру саў, лі то вец, ра сі я нін і азер бай джа нец, 
па ня суць кры мі наль ную ад каз насць.

Ад нак ка лі по пыт на неш та за ста ец ца, то бу дзе і пра па но ва. 
Так і ў сфе ры не ле галь ных міг ра цый ных плы няў: на мес ца лік-
ві да ва ных зла чын ных струк тур пры хо дзяць ін шыя. 14 ве рас ня ў 
бе ла рус ка-лі тоў скім па меж жы ў Аст ра вец кім ра ё не па гра ніч ні кі 
зноў за тры ма лі в'ет нам цаў — 4 гру пы агуль най коль кас цю 12 ча ла-
век. А су тка мі ра ней на па меж ную тэ ры то рыю ў тым жа на прам ку 
спра ба ва лі з'е хаць яшчэ чац вё ра в'ет нам цаў у су пра ва джэн ні... 
вы хад ца з Ін гу шэ ціі. У той жа дзень у па гра ніч най зо не спы ні лі 
так сі, у якім быў госць з Чач ні. Да рэ чы, у Дзяр жаў ным па гра ніч-
ным ка мі тэ це Бе ла ру сі ад зна ча юць, што вы хад цы з Чач ні апош нім 
ча сам рэ гу ляр на фі гу ру юць у якас ці ўдзель ні каў ар га ні за цыі ка-
на лаў не за кон най міг ра цыі праз на шу тэ ры то рыю. Сё ле та толь кі 
ў жніў ні-ве рас ні на ўчаст ку ад каз нас ці Смар гон скай па гра ніч най 
гру пы за тры ма на больш за 60 в'ет нам цаў і 7 ча чэн цаў.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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СЯ РОД 
ЗА ТРЫ МА НЫХ — 

НА ВАТ 
КА ЛУМ БІЙ ЦЫ...

Не за кон ны тран зіт праз бе ла рус кае 
па меж жа не збаў ляе аба ро ты

Шэсць га дзін ра ні цы — са мы раз-
гар «пра цоў на га дня» паш таль ё на 
ў Шве цыі. На зі раю, як ча ла век не 
еў ра пей скай знеш нас ці на ве ла сі-
пе дзе спя ша ец ца да ста віць свой 
груз пад піс чы кам да ра ніш няй ка-
вы. Гэ та тра ды цыя: све жая прэ са 
пра гля да ец ца шве да мі яшчэ да 
па чат ку пра цоў на га дня. Маг чы-
ма, ка лі знік не гэ тая тра ды цыя, 
а дак лад ней, ка лі зме ніц ца па-
ка лен не, то па гро за знік нен ня, 
якая на віс ла над усі мі дру ка ва ны-
мі СМІ, пе ра ўтво рыц ца ў рэ аль-
насць. Так са ма, як і ў боль шас ці 
ін шых кра ін, плат ныя дру ка ва ныя 
вы дан ні ў Шве цыі губ ля юць сва-
іх чы та чоў, якія пе ра хо дзяць на 
бяс плат ныя што дзён ныя га зе ты 
і на ві ны ў «сет цы».

НА ПІ САЦЬ 
ПРА КОЖ НА ГА

«Ба ро метр» — рэ гі я наль ная што-
дзён ная швед ская га зе та (па на шых 
мер ках — ра ён ная, бо тэ ры то рыя 
Шве цыі па дзе ле на на 21 лен, а лен 
Каль мар — адзін з іх). Га зе та вы хо-
дзіць шэсць ра зоў на ты дзень, акра мя 
ня дзе лі. У 1841 го дзе яе за сна ваў Юнг 
Эн стрэйм.

— Яго га лоў най мэ тай бы ло 
«шчоўк нуць па но се» ўла ды. Сён ня ён, 
на пэў на, стаў бы бло ге рам, — жар туе 
га лоў ны рэ дак тар га зе ты Ан дэрс 
ЭН СТРАМ, — але ў тыя ча сы ў яго 
бы ла адзі ная маг чы масць — ства-
рыць улас ную га зе ту. Мы з'яў ля ем ся 
част кай кан цэр на, які ахоп лі вае ўсю 

паў днё вую част ку Шве цыі. Кан цэрн 
на ле жыць фон ду, а рас па рад чы кі гэ-
та га фон ду пры трым лі ва юц ца да во лі 
не звы чай най дум кі. «Мы дру ку ем га-
зе ты не для та го, каб за раб ляць. Мы 
за раб ля ем гро шы для та го, каб мець 
маг чы масць вы пус каць га зе ты», — ка-
жуць яны. Та му га лоў ная мэ та на ша га 
вы дан ня — быць дэ ма кра тыч ным ін-
стру мен там і пра ца ваць на ка рысць 
гра мад ства.

Ты раж «Ба ро мет ра» скла дае 40 
ты сяч эк зэмп ля раў. А коль касць на-
сель ніц тва ў зо не ўплы ву га зе ты — 
240 ты сяч ча ла век. Ка лі ўлі чыць, што 
ў сям'і як мі ні мум два-тры ча ла ве кі 
чы та юць або пра гля да юць га зе ту, то 
атрым лі ва ец ца зу сім не бла гая арыф-
ме ты ка. 99 пра цэн таў уся го ты ра жу 
рас паў сюдж ва ец ца па пад піс цы, якая 
пры но сіць. 55 пра цэн таў да хо даў. Ас-
тат нія 45 пра цэн таў да хо даў — раз мя-
шчэн не рэ кла мы.

Га лоў ная стаў ка ў га зе це ро біц ца на 
мяс цо выя на ві ны, якія зай ма юць 95% 
агуль на га ін фар ма цый на га кан тэн ту. 
Су свет ныя па дзеі, перш чым тра піць 
на ста рон кі «Ба ро мет ра», ана лі зу юц-
ца на прад мет та го, ці ўплы ва юць яны 
на мяс цо вае на сель ніц тва. Ка лі вы-
ра жа най су вя зі не на зі ра ец ца, то на 
ста рон кі на цы я наль ных га зет на ві ны 
су свет на га маш та бу не вы хо дзяць. 
Зда ва ла ся б, як вай на ў Сі рыі мо жа 
ад біц ца на шве дах? Ад нак, вы свят-
ля ец ца, што па дзеі ў Сі рыі за кра ну лі 
і Каль мар: го рад, у якім раз мя шча ец-
ца га лоў ная рэ дак цыя «Ба ро мет ра», 
рых та ваў ся пры няць 100 бе жан цаў з 
гэ тай кра і ны.

— На ша га зе та рас паў сюдж ва ец-
ца ў 10 з 12 му ні цы паль ных акруг. І 
кож ная акру га мае па мен шай ме ры 
ад ну па ла су для ад люст ра ван ня сва іх 
на він, — тлу ма чыць рэ дак тар ад дзе-
ла на він Пе ле ЮХАН САН. — Вост ра-
ву Эланд ад во дзіц ца дзве па ла сы, а 
ў лет ні се зон на ват тры-ча ты ры, па-
коль кі ту ды пры яз джае да паў міль ё на 
ту рыс таў. Імк нём ся за хоў ваць пра пор-
цыю па між сур' ёз ны мі на ві на мі, рэ-
парт ажа мі і ка рот кі мі за ма лёў ка мі.

На прык лад, у дзень на ша га на вед-
ван ня рэ дак цыі га лоў най на ві ной бы лі 
вы пуск ныя ве ча ры ў гім на зі ях. Та му 
«Ба ро метр» пла на ваў ад вес ці пад гэ-
тую тэ му тры па ла сы і пуб лі ка ваць 
фа та гра фіі вы пуск ні коў і проз ві шчы 
вы пуск ні коў-сты пен ды я таў. У му ні цы-
паль ных рэ дак цый на ват ёсць за да-
ча — на пі саць пра кож на га жы ха ра 
хоць бы адзін раз у год. Мяс цо выя жы-
ха ры, у сваю чар гу, мо гуць уплы ваць 
праз га зе ту на тое, што ад бы ва ец ца, 
вы каз ваць сваё мер ка ван не.

НЕ ПЕ РА ШКА ДЖАЙ ЦЕ 
ЖУР НА ЛІС ТУ!

Шве ды вель мі га на рац ца За ко нам 
аб сва бо дзе дру ку, які яны пры ня лі 
пер шы мі ў све це яшчэ ў 1766 го дзе. 
Жур на ліст лі чыц ца га лоў ным прад-
стаў ні ком на ро да ва ўла дзе. Лю быя 
дзве ры пе рад ра бот ні ка мі СМІ ад чы-
ня юц ца пас ля прад' яў лен ня па свед-
чан ня, а ад каз на афі цый ны за пыт 
дзяр жаў ная ўста но ва па він на даць у 
24-га дзін ны тэр мін. Уво гу ле ў Шве-
цыі дзей ні чае прын цып усе агуль на га 
до сту пу да ін фар ма цыі, або пуб ліч-
нас ці да ку мен таў. Гэ та азна чае, што 
ўсе афі цый ныя да ку мен ты (за вы клю-
чэн нем тых, што ўклю ча ны ў раз рад 
сак рэт ных), да ступ ныя для лю бо га, 

хто ха цеў бы з імі азна ё міц ца. На ту-
раль на, што жур на ліс ты, ма ю чы та-
кую пра фе сію, час цей за ін шых ка-
рыс та юц ца гэ тым пра вам. У вы ні ку 
ўсе тры ўла ды — за ка на даў чая, вы-
ка наў чая і су до вая — зна хо дзяц ца ў 
Шве цыі пад шчыль ны мі на зі ран нем 
чац вёр тай ула ды — срод каў ма са вай 
ін фар ма цыі.

Швед скі за кон за ба ра няе по шук 
або рас крыц цё кры ні цы жур на лісц-
кай ін фар ма цыі. Да сло ва, усю ад каз-
насць за ін фар ма цыю, вы кла дзе ную ў 
ар ты ку лах жур на ліс таў, у ліс тах чы та-
чоў і на ват у рэ кла ме, ня се ад каз ны 
вы да вец. Ула даль нік пе ры я дыч на га 
вы дан ня аба вя за ны пры зна чыць ча-
ла ве ка, які ня се ад каз насць за ўсё, 
што дру ку ец ца ў га зе це (час цей за 
ўсё, гэ та га лоў ны рэ дак тар). Маг чы-
ма, та кая сіс тэ ма мо жа пад ацца не 
зу сім спра вяд лі вай, але яна да зва ляе 
жур на ліс ту сва бод на вес ці рас сле да-
ван не на ват та ды, ка лі яно за кра нае 
ін та рэ сы буй ных фі гур у біз не се або 
па лі ты цы.

Ка лі ў Шве цыю пры яз джа юць «зор-
кі» су свет на га шоу-біз не су і за яў ля-
юць, што іх нель га фа та гра фа ваць, 
жур на ліс ты сме ла іг на ру юць «зор-
ныя» за ба ро ны: пры езд та кой пер со-
ны — гэ та на ві на, а асвят ляць на ві-
ны — га лоў ны пра фе сій ны аба вя зак 
жур на ліс та...

Да сло ва, у Шве цыі жур на ліст — гэ-
та, хут чэй, «рас каз чык гіс то рыі»: яго 
за да ча — ін фар ма ваць і эма цы я наль-
на ўздзей ні чаць на чы та ча, даць яму 
маг чы масць па раз ва жаць і са ма стой-
на вы зна чыц ца са сва ёй па зі цы яй.

Швед скія ўла ды за ах воч ва юць 
ства рэн не но вых га зет і, па маг чы мас-
ці, ста ра юц ца па пя рэ дзіць банк руц тва 

іс ну ю чых. Тым, хто прай грае ў кан ку-
рэнт най ба раць бе, пра да стаў ля юц ца 
суб сі дыі. Дзяр жа ва ўмеш ва ец ца ў ры-
нач ны пра цэс, па коль кі тут упэў не ны, 
што ін фар ма цыю гра ма дзя не па він ны 
атрым лі ваць з роз ных кры ніц. Акра мя 
та го, дзяр жаў ныя суб сі дыі да па ма га-
юць па пя рэ дзіць па глы нан не сла бых 
моц ны мі і па пя рэ дзіць ма на па лізм на 
рын ку срод каў ма са вай ін фар ма цыі. У 
тым жа Каль ма ры вы пус ка ец ца яшчэ 
ад на, ку ды менш уплы во вая га зе та, 
якая ад люст роў вае па лі ты ку апа зі-
цый най пар тыі.

ГА ЗЕ ТА Ў СМАРТ ФО НЕ?
У «Ба ро мет ры» пра цу юць ка ля 

120 слу жа чых, з іх 70 — не па срэд на 
ў Каль ма ры (ад мі ніст ра цый ны цэнтр 
ле на), ас тат нія — у му ні цы паль ных 
акру гах. Тра піць на па ста ян ную ра-
бо ту ў га зе ту — спра ва ня прос тая. У 
су вя зі з эка на міч ным кры зі сам мно гія 
пра ца даў цы бы лі вы му ша ны ска ра-
ціць свае вы дат кі і шта ты, та му ры нак 
бес пра цоў ных жур на ліс таў у кра і не 

вель мі раз рос ся. Ма ла дых жур на ліс-
таў мо гуць за пра сіць у рэ дак цыю ў 
лет ні час, ка лі па ста ян ныя ра бот ні кі 
ідуць у вод пуск. Для ма ла дых гэ та 
маг чы масць ся бе за рэ ка мен да ваць, 
каб іх за пра сі лі ў штат.

— Так бы ло і ў ма ім вы пад ку, — 
рас каз вае рэ дак тар ад дзе ла на він 
Пе ле Юхан сан. — Ме сяч ны за ро бак 
жур на ліс та-па чат коў ца скла дае без 
вы лі ку па да тку ка ля 23 ты сяч швед-
скіх крон (1 еў ра — гэ та пры клад на 
9 швед скіх крон. — Аўт.).

Ся рэд ні ўзрост пад піс чы ка «Ба-
ро мет ра» — 60 га доў. Жан чы ны, як 
вы свет лі ла ся, з'яў ля юц ца больш ак-
тыў ны мі чы та ча мі. Ка лі муж чы ны вы-

ву ча юць га лоў ным чы нам спар тыў ную 
ста рон ку га зе ты, то жан чын ці ка вяць 
мяс цо выя на ві ны, і на ват рэ кла ма. У 
швед скім гра мад стве, якое зма га ец ца 
за ген дар ную роў насць, час та па пра-
ка юць срод кі ма са вай ін фар ма цыі ў 
тым, што муж чы нам на ста рон ках га-
зет на да ец ца знач на больш ува гі.

— Але мы па він ны ад люст роў ваць 
гра мад ства та кім, якое яно ёсць, — 
упэў не ны Ан дэрс Эн страм. — Ка лі 
боль шасць па стоў кі раў ні коў зай ма-
юць у Шве цыі муж чы ны, мы не мо-
жам гэ та змя ніць. Але і жан чын мы 
не крыў дзім: па су бо тах у нас вы хо-
дзіць для іх спе цы яль ны да да так. А 
для муж чын, у сваю чар гу, рых ту ем 
спар тыў ны да да так.

Рэ кла ма мо жа зай маць у га зе це ад 
20 да 40 пра цэн таў пло шчы. Каб чы та-
чы не абу ра лі ся вя лі кай коль кас цю не-
па трэб най ім ін фар ма цыі, «таў шчы ня» 
га зе ты гіб ка рэ гу лю ец ца ў за леж нас ці 
ад аб' ёму рэ кла мы — каб да га дзіць і 
рэ кла ма даў цам, які мі тут вель мі да-
ра жаць, і чы та чам, які мі да ра жаць не 
ў мен шай сту пе ні.

Га лоў ную кан ку рэн цыю га зе це, як 
кан ста туе га лоў ны рэ дак тар Ан дэрс 
Эн страм, скла да юць ін тэр нэт-рэ сур-
сы. «На жаль, мы не заў сё ды ве да ем 
сва іх кан ку рэн таў», — кан ста туе ён.

Па коль кі дру ка ва ныя СМІ вы му ша-
ны «вы жы ваць» у ліч ба вым гра мад-
стве, то ўя віць са бе га зе ту без ін тэр-
нэт-вер сіі сён ня не маг чы ма.

— Ра ней на вэб-сай це мы раз-
мя шча лі толь кі не вя лі кую част ку ін-

фар ма цый на га кан тэн ту, але, па чы-
на ю чы з во се ні, бу дзем раз мя шчаць 
там усё, — тлу ма чыць Ан дэрс Эн-
страм. — Ад нак до ступ да поў на га 
кан тэн ту бу дзе толь кі ў пад піс чы каў. 
Уз ні кае за ка на мер нае пы тан не: а ці не 
ад бу дзец ца ад ток на шых чы та чоў на 
бяс плат ныя сай ты на він? Лі чым, што 
на на шай тэ ры то рыі ўплы ву ні хто не 
змо жа спа бор ні чаць з «Ба ро мет рам» 
у ад люст ра ван ні на він, та му на шы чы-
та чы за ста нуц ца з на мі. З ін ша га бо ку, 
мы па він ны па ляп шаць тэх ні ку па да чы 
ма тэ ры я лаў праз вэб-сайт — зра біць 
на шу га зе ту да ступ най як на смарт-
фо нах, так і на ін шых плат фор мах. 
Мо ладзь сён ня не чы тае па пя ро вую 
вер сію, а пра ўсе на ві ны да вед ва ец ца 
са смарт фо наў.

Кож ны чы тач змо жа зра біць ін ды ві-
ду аль ную пад бор ку тых на він, якія яго 
ці ка вяць. Да та го ж і рэ кла ма даў цы 
змо гуць дзей ні чаць больш «кроп ка-
ва» і эфек тыў на, і ад ра са ваць сваю 
рэ кла му тым лю дзям, на якіх яна бы ла 
пер ша па чат ко ва раз лі ча на.

— Бу дзем пра ца ваць у ан лайн-рэ-
жы ме. Ня ма сэн су тры маць на ві ны да 
заўт раш ня га дня, — да дае рэ дак тар 
ад дзе ла на він Пе ле Юхан сан. — А на 
апа сен ні, што чы та чы не га то вы пла-
ціць за ін фар ма цыю ў ін тэр нэ це, ска жу 
так: «Мы не мо жам увесь час бяс плат-
на час та ваць лю дзей сва ёй пра цай».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
Фо та аў та ра.

Мінск—Каль мар—Мінск
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Ме ды яп рас то раМе ды яп рас то ра  ��

У ТРЭН ДЗЕ — МЯС ЦО ВЫЯ НА ВІ НЫ,
або Што шу ка юць чы та чы ў швед скіх «ра ён ках»

Шве ды вель мі га на рац ца 
За ко нам аб сва бо дзе дру ку, 
які яны пры ня лі пер шы мі 
ў све це яшчэ ў 1766 го дзе. 
Жур на ліст лі чыц ца га лоў ным 
прад стаў ні ком на ро да 
ва ўла дзе. Лю быя дзве ры 
пе рад ра бот ні ка мі СМІ 
ад чы ня юц ца пас ля 
прад' яў лен ня па свед чан ня.

• ЦІ КА ВА ВЕ ДАЦЬ:
Па коль кас ці чы та чоў га зет са мыя вы со кія па зі цыі ў све це зай ма юць 

кра і ны Скан ды на віі і Япо нія.
Звы чай ная швед ская сям'я пад піс ва ец ца на не каль кі што дзён ных 

га зет.
Па вод ле ста тыс ты кі, ся рэд не ста тыс тыч ны швед па спя вае пра чы-

таць больш як тры дру ка ва ныя вы дан ні што дня. Ра ніш нія га зе ты па 
вы хад ных днях чы та юць 64% шве даў.

35% шве даў сцвяр джа юць, што кож ны дзень на вед ва юць сай ты 
на він.

У 2012 го дзе агуль ны ты раж што дзён ных га зет (плат ных і бяс плат-
ных ) скла даў 3,8 млн асоб ні каў.

На ін тэр в'ю мой су раз моў ца 
па га дзіў ся прак тыч на ад ра зу. За 
куб кам гар ба ты ён рас па вёў пра 
сваё жыц цё, ура жан ні ад пра цы 
ў на шай кра і не, свае хо бі, а так-
са ма пра тое, як ён пра во дзіць 
свой воль ны час у Мін ску.

— Да во дзі ла ся бы ваць на 
не каль кіх ва шых прэс-кан фе-
рэн цы ях. Вы заў сё ды пад ра-
бяз на рас па вя да лі пра агуль-
ныя сфе ры ін та рэ саў Бе ла ру-
сі і Ін дыі. А ця пер рас ка жы це, 
ка лі лас ка, кры ху пра ся бе, 
сваю сям'ю, пра жыц цё, якое 
па пя рэд ні ча ла пры зна чэн ню 
па слом Ін дыі ў на шай кра і не?

— Я пры ехаў у Бе ла русь у 
2011 го дзе, пра цую тут ужо на 
пра ця гу больш чым трох га доў. 
Да гэ та га ад ін дый ска га Мі ніс-
тэр ства за меж ных спраў мя не 
па сы ла лі з дып ла ма тыч ны мі 
мі сі я мі ў роз ныя мес цы: быў у 
Іра не, Га лан дыі, Банг ла дэш, 
Не па ле, Тур цыі, Бір ме... Пас ля 

Бір мы я на два га ды вяр нуў ся ў 
Ін дыю, каб по тым ад пра віц ца ў 
Бе ла русь.

Па аду ка цыі я ін жы нер, вы ву-
чаў элект рон ную ін жы не рыю ў 
леп шых ка ле джах Ін дыі, а так са-
ма ў Ін дый скім тэх ніч ным ін сты-
ту це ў го ра дзе Кан пу ры. У 1989 
го дзе я ажа ніў ся, і ў мя не ёсць 
два сы ны. Адзін з іх на ра дзіў ся 
ў 1990-м, дру гі — у 1991 го дзе. 
Абод ва ўжо скон чы лі ка ледж і 
пра цу юць.

— Ня гле дзя чы на тое, што 
ў вас тэх ніч ная аду ка цыя, вы 
ва ло да е це мно гі мі мо ва мі... 
На коль кі скла да на бы ло вы-
ву чаць іх?

— Вы ву чэн не моў — гэ та маё 
хо бі. Так, ва ўні вер сі тэ це вы ву-
чаў рус кую і ня мец кую мо вы. У 
1997-1998 га дах, ка лі я быў у Дэ-
лі, то так са ма на вед ваў кур сы 
фран цуз скай.

Я вы ву чаю не толь кі за меж-
ныя мо вы. Як вы ве да е це, у Ін дыі 

22 афі цый ныя мо вы. Та му я вы-
ву чыў не ка то рыя з іх — на прык-
лад, бен га лі, урду і ін шыя.

Ка лі я пры яз джаю пра ца ваць 
у но вую кра і ну, то спра бую на 
пра ця гу 6-8 ме ся цаў вы ву чаць 
мо ву гэ тай дзяр жа вы. Я вы ву чаў 
ту рэц кую мо ву, не па лі, бір ман-
скую мо ву...

Скла да на вы ву чыць ад ну мо-
ву, але ка лі ў вас ёсць жа дан не 
зай мац ца гэ тым, то та кое баў-
лен не ча су вель мі ка рыс нае, яно 
раз ві вае вас. На прык лад, для 
мя не вы ву чэн не моў не з'яў ля-
ец ца пер ша чар го вай мэ тай. Я 
ра біў і раб лю гэ та, каб уба чыць, 
як яны звя за ны ад на з ад ной, як 
уза е ма дзей ні ча юць.

— Як час та вы ка рыс та е-
це ся рус кай мо вай у на шай 
кра і не?

— Я вы ву чаў яе яшчэ ва ўні-
вер сі тэ це, але, мож на ска заць, 
за раз зноў пе ра вуч ваю, бо з та го 
ча су прай шлі га ды. Хоць я і не га-
ва ру па куль па-рус ку сва бод на, 
але доб ра ра зу мею. Па сту по ва 
па збаў ля ю ся ад ак цэн ту. У цэ-
лым, мне па да ба ец ца, як я раз-
маў ляю ця пер на рус кай мо ве.

Рус кай мо вай я ка рыс та ю-
ся, ка лі трэ ба неш та спы таць, 
удак лад ніць, ці ка лі ча ла век не 
ра зу мее па-анг лій ску. Ня даў на 
я так са ма па чаў вы сту паць з 
не вя лі кі мі дак ла да мі на рус кай 
мо ве. Праўда, для гэ та га мне 
не аб ход на па пя рэд не пад рых та-
вац ца, на пі саць сваю пра мо ву. 
Але, ві даць, па куль вы сту піць на 
рус кай мо ве ад ра зу з тры бу ны 
без пад рых тоў кі ў мя не не атры-
ма ец ца.

— Як на конт та го, каб за-
няц ца вы ву чэн нем і бе ла рус-
кай мо вы?

— Што ты чыц ца бе ла рус кай 
мо вы, то за раз у мя не ня ма да-
стат ко ва ча су для гэ та га, па коль-
кі я ўдас ка наль ваю рус кую. Я чуў 
бе ла рус кую мо ву на афі цый ных 
цы ры мо ні ях. Та ды я ад зна чыў, 
што яна вель мі ад роз ні ва ец ца ад 
рус кай. Не ка то рыя сло вы су па-
да юць, але боль шасць — зу сім 
ін шыя.

— Па раў ноў ва ю чы Бе ла-
русь, не вя лі кую па тэ ры то рыі, 

не вель мі гу ста на се ле ную, з 
Ін ды яй, што вам хо чац ца ад-
зна чыць у пер шую чар гу? Ці 
не шка ду е це вы, што вас пры-
зна чы лі па слом ме на ві та ў на-
шай кра і не?

— Мне не шка да, што я па-
сол у Бе ла ру сі. На ад ва рот, я 
вель мі гэ та му рад. Маг чы ма, 
Бе ла русь не вя лі кая кра і на, але 
для Ін дыі важ ны па тэн цы ял, які 
мож на раз віць з гэ тых ад но сін. 
За апош нія тры га ды мы пра вя лі 
шмат ра бо ты. Мо жа быць, яна і 
не на ві да во ку, але я спа дзя ю ся, 
што ў бу ду чы ні гэ тыя вы ні кі бу-
дуць пры кмет ны мі.

Ка лі я ўпер шы ню пры ехаў у 
Бе ла русь, то ў пер шую чар гу 
мя не пры цяг ну ла пры га жосць 
пры ро ды і чыс ці ня бе ла рус кіх 
га ра доў, на ва коль на га ася род-
дзя. Яшчэ тут вель мі пры го жыя, 
вет лі выя і аду ка ва ныя лю дзі. 
Са цы яль ная сіс тэ ма пра цуе вы-
дат на. Па ра дак, чыс ці ня і пры-
га жосць — гэ та кі да ец ца ў во чы 
не толь кі мне, але і ўсім ін ду сам, 
якія ўпер шы ню пры еха лі ў Бе-
ла русь.

— Якія мяс ці ны ў на шай 
кра і не вам спа да ба лі ся, здзі-
ві лі?

— Я па бы ваў у мно гіх бе ла-
рус кіх рэ гі ё нах. Ця пер імк ну ся 
пры цяг ваць ін дый скіх ту рыс таў 
у Бе ла русь, бо па гля дзець тут 
ёсць на што.

Ду маю, ін дый скім ту рыс там 
вар та ўба чыць Мір скі і Ня свіж-
скі за мкі і пра вес ці адзін-два 
дні ў Бе ла веж скай пу шчы. Так-
са ма я б ра іў на ве даць На ва-
груд скі за мак, Ду дут кі, аг ра ту-
рыс тыч ны комп лекс «Ка роб чы-
цы» пад Грод на, па бы ваць на 
бе ла рус кіх азё рах... Яшчэ мне 
вель мі спа да баў ся По лацк — 
яго ста рыя бу дын кі, ста рыя 
ву лі цы. Акра мя та го, раю зем-
ля кам так са ма па бы ваць у Са-
лі гор ску, у шах тах, дзе зда бы-

ва юць ка лій ныя ўгна ен ні. Для 
мя не гэ та ста ла цу доў ным во-
пы там, які па да рыў прос та не-
за быў ныя ўра жан ні!

— Рас ка жы це, як пра хо-
дзіць дзень па сла? Ці за ста ец-
ца ў вас час для та го, каб блі-
жэй па зна ё міц ца з куль ту рай, 
гіс то ры яй на шай кра і ны?

— Што ты чыц ца што дзён най 
ру цін най пра цы, то яна па доб-
ная на пра цу мно гіх лю дзей. 
Пра чы на ю ся ў 6-7 ра ні цы, да 9 
пры хо джу ў офіс. Па ве ча рах у 
мя не ча сам ёсць воль ны час, і я 
трош кі гля джу тэ ле ві зар, ча сам 
на вед ваю афі цый ныя ме ра пры-
ем ствы...

Ад зна чу, што ра бо та па сла — 
гэ та не толь кі раз віц цё па лі-
тыч ных і эка на міч ных су вя зяў 
па між кра і на мі. Вя лі кую ро лю 
ады гры вае і куль тур ны ас пект. 
Ня ма ні чо га больш ці ка вей ша-
га, чым па зна ваць лю дзей, асаб-
лі ва сту дэн таў уні вер сі тэ таў. Я 
чы таў шмат лек цый у роз ных 
бе ла рус кіх на ву чаль ных уста-
но вах аб Ін дыі — пра роз ныя 
ас пек ты жыц ця ў нас, пра на шу 
куль ту ру, фі ла со фію. Мы так са-
ма ар га ні зу ем вя лі кую коль касць 
куль тур ных пра грам, у тым лі ку 
і му зыч ных. У хут кім ча се ў Мін-
ску і Брэс це прой дуць кан цэр ты 
кла січ най му зы кі, ар га ні за ва ныя 
на шым па соль ствам.

— На коль кі мне вя до ма, вы 
лю бі це чы таць. А якія кні гі ва-
шы лю бі мыя? Якой лі та ра ту ры 
вы ад да яце пе ра ва гу?

— Са праў ды, я люб лю чы-
таць, але гэ та вель мі спе цы фіч-
ныя кні гі. Я вель мі ці каў лю ся 
на ву кай і фі ла со фі яй і тым, як 
яны звя за ны па між са бой. Ка-
лі вы хо ча це, каб я па ра іў вам 
не ка то рыя з гэ тых кніг, то гэ та 
бу дзе «Ма нах, які пра даў «фе-
ра ры» Ро бі на Шар мы. Што ты-
чыц ца мас тац кай лі та ра ту ры, то 
ня даў на я пра чы таў кні гі Дэ на 
Браў на, і мне яны спа да ба лі ся. 
За раз я чы таю кні гу аме ры кан-
ска га жур на ліс та, якая на зы ва-
ец ца «Вай на зда няў». Дзе ян не 
яе па чы на ец ца та ды, ка лі са вец-
кія вой скі вый шлі з Аф га ні ста-

на, і за кан чва ец ца ў 2001-м, ка лі 
бы лі ўза рва ны ве жы-бліз ня ты ў 
Нью-Ёр ку. У кні зе рас па вя да ец-
ца пра тое, як у 1980-я мя ня ла ся 
па лі ты ка Аф га ні ста на, як за ра-
дзі ла ся «Аль-Ка і да». Гэ та цу доў-
ны твор.

— Як у на шай кра і не вы ба-
ві це воль ны час?

— Шу каю кам па нію для гуль ні 
ў брыдж, у тым лі ку і ся род прад-
стаў ні коў дып ла ма тыч ных ко лаў. 
Праў да, не вель мі час та. Так са ма 
мне пры но сіць аса ло ду гуль ня ў 
гольф. Ча сам я пры свя чаю свой 
воль ны час ін дый скай фі ла со фіі, 
на ву цы, чы таю пра гэ та лек цыі ў 
роз ных уні вер сі тэ тах. Яшчэ мне 
па да ба ец ца му зі цы ра ваць.

Акра мя ўся го гэ та га, я люб-
лю гля дзець кі но, што і раб лю 
да во лі час та. У Мін ску я не ха-
джу ў кі на тэ ат ры, та му што ўсе 
філь мы ідуць на рус кай мо ве. Я 
ма гу іх зра зу мець, а вось мая 
жон ка — не. Та му я звы чай на 
гля джу філь мы на кам п'ю та ры ці 
DVD-прай гра валь ні ку. Ёсць шмат 
філь маў, якія я люб лю. З но вых 
мне спа да ба лі ся філь мы «Атэль 
Бу да пешт» і «Зме ша ныя» (з Ада-
мам Сэнд ле рам і Дру Бэ ры мар). 
Так са ма мне вель мі па да ба ец ца 
муль ты плі ка цый ны фільм «Не па-
раў наль ны міс тар Фокс».

— Ка лі ва ша дып ла ма тыч-
ная мі сія ў на шай кра і не скон-
чыц ца, ці бу дзе це вы сю ды 
вяр тац ца як ту рыст?

— Ка лі бу ду дзесь ці ў су сед ніх 
кра і нах, то, вя до ма ж, я за еду. 
Праў да, ра ней у мя не не атрым-
лі ва ла ся вяр тац ца дру гі раз у 
тую кра і ну, дзе я ўжо бы ваў. З 
ін ша га бо ку, свет до сыць вя лі кі і 
ёсць шмат мес цаў, якія ха це ла ся 
б на ве даць.

Ска жу, што я са праўд ны аба-
рон ца Бе ла ру сі, — заў сё ды пе ра-
кон ваю ін ду саў пры ехаць сю ды. 
Так са ма я ха цеў бы, каб сю ды 
пры еха ла ін дый ская кі на ін дуст-
рыя — лю дзі па гля дзяць фільм 
і за хо чуць уба чыць тыя мяс ці ны, 
дзе ён быў зня ты. А ўсе, хто па-
бы ваў тут, улюб ля юц ца ў гэ тую 
кра і ну!

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

Урокі дыпламатыіУрокі дыпламатыі  ��

Я са праўд ны аба рон ца 
Бе ла ру сі — заў сё ды 
пе ра кон ваю ін ду саў 
пры ехаць сю ды.

«НЯ МА НІ ЧО ГА БОЛЬШ ЦІ КА ВА ГА, 
ЧЫМ ПА ЗНА ВАЦЬ ЛЮ ДЗЕЙ»
Па сол Ін дыі ў Мін ску аб скла да нас цях пе ра кла ду, 
ура жан нях пра Беларусь і ўлас ных за хап лен нях

Рэ дак тар ад дзела на він га зе ты «Ба ро метр» Пе ле ЮХАН САН: «Пла нёр кі ў нас ця пер 
пра хо дзяць трой чы на дзень».

Вы пуск ні кі гу ля юць, а жур на ліс ты пі шуць...

Спа дар Ма нодж Ку мар БХАР ЦІ, Над звы чай ны і Паў на моц ны 
Па сол Ін дыі ў Бе ла ру сі, вя до мы мно гім сту дэн там ста ліч ных 
уні вер сі тэ таў як... лек тар. Ён шмат рас каз вае пра род ную кра-
і ну, яе куль ту ру і звы чаі. На гэ тыя лек цыі звы чай на хо дзяць з 
за да валь нен нем, бо там рас па вя да ец ца вы ключ на пра ці ка выя 
рэ чы. З ця гам ча су я пе ра ка на ла ся, што гэ та да лё ка не адзі ны 
та лент спа да ра па сла. Дзя ку ю чы яго пра цы ін дый скія ін вес та-
ры зна ё мяц ца з маг чы мас ця мі на шай кра і ны, а прад зю са ры 
ба лі вуд скіх філь маў ужо ад ной чы ледзь бы ло не пры еха лі ў 
Мінск на здым кі, але, на жаль, у той раз не атры ма ла ся. За ха-
це ла ся пад ра бяз ней да ве дац ца пра ча ла ве ка, які так шмат ро-
біць для та го, каб ін дый ская куль ту ра бы ла бліз кая і да ступ ная 
для бе ла ру саў, а маг чы мас ці і сла ву тас ці на шай кра і ны ста лі 
вя до мы мі ў Ін дыі.


