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ФУН ДА МЕНТ ЗА КЛА ДЗЕ НЫ
Ня даў на на мес нік мі ніст ра за меж ных спраў на шай кра і ны Аляк сандр 
ГУР' Я НАЎ на ве даў з афі цый ным ві зі там Рэс пуб лі ку Пе ру. Бе ла рус кі 
дып ла мат пра быў там два дні і пра вёў шэ раг су стрэч з прад стаў ні ка мі 
двух мі ніс тэр стваў, а так са ма з пе ру ан скі мі біз нес ме на мі.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба бе ла рус ка га дып ла ма тыч на га ве дам ства, у 
раз мо ве з на мес ні кам мі ніст ра за меж ных спраў Пе ру Клаў дыа дэ ла Пу эн тэ 
знач ная ўва га бы ла на да дзе на пы тан ням па глыб лен ня бе ла рус ка-пе ру ан скіх 
ад но сін. У пла нах — ак ты ві за цыя ганд лё ва-эка на міч ных і на ву ко ва-тэх ніч ных 
су вя зяў, су пра цоў ніц тва ў га лі не аду ка цыі, удас ка на лен ня двух ба ко вай да га-
вор на-пра ва вой ба зы. Дып ла ма ты кан ста та ва лі не аб ход насць вы бу доў ван ня 
ўсе ба ко ва га дыя ло гу па між Бе ла рус сю і Пе ру, у тым лі ку па пы тан нях уза е-
ма дзе ян ня ў між на род ных ар га ні за цы ях. Па вы ні ках су стрэ чы быў пад пі са ны 
ме ма ран дум аб кан суль та цы ях па між МЗС.

У рам ках ра бо чых су стрэч у На цы я наль ным прад пры ем стве гор на зда быў-
най пра мыс ло вас ці, наф ты і энер ге ты кі «SNMPE» і ў Кан фе дэ ра цыі пры ват ных 
прад пры ем стваў «CONFІEP» раз гле джа ны пы тан ні пра соў ван ня бе ла рус кай 
кар' ер най і ін шай тэх ні кі на пе ру ан скім ры нак, а так са ма вы бу доў ван ня су пра-
цоў ніц тва з пе ру ан скім біз не сам у цэ лым.
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На дып ла ма тыч най хва лі На дып ла ма тыч най хва лі   ��

У ін тэр в'ю «Звяз дзе» 
Над звы чай ны і 
Паў на моц ны Па сол 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
у Турк ме ні ста не 
Алег ТА БА НЮ ХАЎ 
рас ка заў, ча му 
для на шай кра і ны 
дзяр жа ва з Ся рэд няй 
Азіі над звы чай важ ны 
стра тэ гіч ны па тнёр.

— Алег Мі хай ла віч, Турк ме ні стан да-
стат ко ва імк лі ва і ды на міч на раз ві ва ец ца. 
Як бы вы аха рак та ры за ва лі сён няш нія па-
мкнен ні кра і ны ў заўт раш ні дзень? На коль-
кі, на ваш по гляд, вы со кія хут ка сці раз віц-
ця ў эка но мі цы, пра мыс ло вас ці кра і ны? 
Што больш за ўсё кі да ец ца ў во чы?

— Так, са праў ды, Турк ме ні стан до сыць ды-
на міч на раз ві ва ец ца. Пры гэ тым сло ва «ды-
на міч на» па він на быць уз ве дзе на ў дру гую ці 
на ват трэ цюю сту пень. Мяр куй це са мі: на пра-
ця гу апош ніх 5 га доў рост УВП Турк ме ні ста на 
скла дае больш за 10 пра цэн таў! У 2014 го дзе 
УВП праг на зу ец ца на ўзроў ні 10,8 пра цэн та, 
у 2015 — 11 пра цэн таў. Ліч бы га во раць са мі 
за ся бе. Да ныя па цвер джа ны між на род ны мі 
фі нан са вы мі ар га ні за цы я мі. Та кая хут касць 
за бяс пе ча на не за кошт па ве лі чэн ня про да жу 
энер га нось бі таў за мя жу, а за кошт раз віц ця 
рэ аль на га сек та ра эка но мі кі.

У Турк ме ні ста не дзей ні чае пра гра ма ін-
дуст ры я лі за цыі на тэр мін да 2030 го да, згод на 
з якой пра ду гледж ва ец ца бу даў ніц тва ў кра і не 
прад пры ем стваў па пе ра пра цоў цы наф ты, га-
зу і ін шых ка рыс ных вы кап няў. Вель мі сур' ёз-
на раз ві ва ец ца тэкс тыль ная пра мыс ло васць. 
За раз бу ду юц ца прад пры ем ствы па пе ра пра-
цоў цы ба воў ны. У хут кім ча се Турк ме ні стан 
пе ра ўтво рыц ца з ад на го з буй ней шых экс пар-
цё раў гэ та га пры род на га ма тэ ры я лу ў буй ней-
ша га вы тор цу пра дук цыі з ба воў ны.

Га во ра чы пра па стаў ку энер га нось бі таў з 
Турк ме ні ста на за мя жу, трэ ба ад зна чыць сур'-
ёз ную ра бо ту турк мен скіх парт нё раў і ў гэ тым 
на кі рун ку. Кра і на зай мае 4-е мес ца ў све це па 
за па сах га зу. За раз бу ду ец ца чац вёр тая лі нія 
га за пра во да ў Кі тай скую На род ную Рэс пуб лі-
ку, ку ды пла ну ец ца экс пар та ваць што год 65 
міль яр даў тон га зу!

Доб рыя эка на міч ныя па каз-
чы кі ства ра юць тры ва лую асно-
ву для пра вя дзен ня ма гут най 
са цы яль най па лі ты кі. Пад трым-
лі ва юц ца най менш са цы яль на 
аба ро не ныя гру пы на сель ніц тва. 
Бу даў ніц тва жыл ля вя дзец ца з 
пра да стаў лен нем маг чы мас ці 
ча ла ве ку апла ціць па ло ву яго 
кош ту на пра ця гу 40 га доў — 
дру гую па ло ву аплач вае дзяр-
жа ва. Бу ду юц ца уль тра су час ныя 
жы лыя да мы, дзі ця чыя сад кі, 
шко лы, па лі клі ні кі.

Та му для Рэс пуб лі кі Бе ла русь Турк ме ні-
стан — вель мі важ ны стра тэ гіч ны парт нёр. І 
мы бу дзем імк нуц ца ўма цоў ваць на шы даў-
нія су вя зі з гэ тай цу доў най кра і най. Бе ла русь 
вя дзе ак тыў ную ра бо ту з Турк ме ні ста нам як 
у двух ба ко вым фар ма це, так і на пля цоў ках 
між на род ных ар га ні за цый і па ста ян на атрым-
лі вае пад трым ку.

— Бе ла рус ка-турк мен скія ад но сі ны ў 
га лі не эка но мі кі... Ці ўвесь маг чы мы па-
тэн цы ял у іх раз віц ці ўжо вы чар па ны? Ці 
рэ аль нае па шы рэн не но вых маш та баў су-
пра цоў ніц тва?

— Бе ла русь і Турк ме ні стан ак тыў на раз ві-
ва юць су пра цоў ніц тва ў ганд лё ва-эка на міч-
най сфе ры. Па вы ні ках 2013 го да за фік са ва ны 
рэ корд ны ганд лё вы аба рот за ўсю гіс то рыю 
двух ба ко вых зно сін — амаль 320 міль ё наў 
до ла раў. Гэ та свед чыць пра па ве лі чэн не аб'-
ёмаў уза ем на га ганд лю за апош нія 5 га доў у 
4,3 ра за. Бе ла русь па стаў ляе ў Турк ме ні стан 
у асноў ным та ва ры з высокім да баў леным 
кош там: гру за выя аў та ма бі лі, аў та ма бі лі спе-
цы яль на га пры зна чэн ня, трак та ры, да рож на-
бу даў ні чую тэх ні ку, аб ста ля ван не і ма тэ ры я лы 
для Гар лык ска га гор на-ўзба га чаль на га кам-
бі на та па вы пус ку ка лій ных угна ен няў, дрот, 

ка бе лі, ле ка выя прэ па ра ты, пра дук цыю дрэ-
ва ап ра цоў чай пра мыс ло вас ці, сель ска гас-
па дар чую пра дук цыю (спірт эты ла вы, со лад, 
сы ры, фрук то выя со кі) і інш.

Не су мнен ным да сяг нен нем двух ба ко вых 
зно сін з'яў ля ец ца су пра цоў ніц тва па па стаў-
ках бе ла рус кай сель ска гас па дар чай і аў та-
ма біль най тэх ні кі. Дзя ку ю чы да моў ле нас цям 
прэ зі дэн таў на шых кра ін з 2009 па 2013 га ды ў 
Турк ме ні стан па стаў ле на ка ля 5 ты сяч трак та-
роў і больш за 10 ты сяч гру за вых аў та ма бі ляў 
мар кі «МАЗ».

Най больш зна ка вым су мес ным бе ла рус ка-
турк мен скім пра ек там з'яў ля ец ца рэа лі за цыя 
кант рак та на бу даў ніц тва бе ла рус кі мі спе цы-
я ліс та мі «пад ключ» гор на-ўзба га чаль на га 
комп лек су па вы пус ку ка лій ных угна ен няў 
ма гут нас цю 1,4 млн тон у год на ба зе Гар-
лык ска га мес ца на ра джэн ня ка лій ных со ляў.

Важ ную ро лю ў па ве лі чэн ні ўза ем на га 
ганд лё ва га аба ро ту ады гры вае Між ура да вая 
бе ла рус ка-турк мен ская ка мі сія па эка на міч-
ным су пра цоў ніц тве, якая з'яў ля ец ца эфек-
тыў ным ме ха ніз мам на рошч ван ня і ды вер сі-
фі ка цыі ўза е ма вы гад ных ганд лё вых су вя зяў. 
Да рэ чы, з 7 па 8 каст рыч ні ка ў Мін ску прой дзе 
шос тае па ся джэн не гэ тай ка мі сіі, якую з бе-
ла рус ка га бо ку ўзна чаль вае ві цэ-прэм' ер Ана-
толь Ка лі нін, з турк мен ска га — ві цэ-прэм' ер 
Ба тыр Эрэ шаў.

Ство ра ны Дзе ла вы са вет па су пра цоў ніц-
тве па між ганд лё ва-пра мыс ло вы мі па ла та мі 
Бе ла ру сі і Турк ме ні ста на. Уклад у па шы рэн не 
та вар най на менк ла ту ры ўза ем ных па ста вак 
уно сіць і ра бо та ство ра ных у Ашха ба дзе і Мін-
ску ганд лё вых да моў.

Але, ка неш не ж, гэ та да лё ка не мя жа на-
ша га су пра цоў ніц тва ў гэ тай сфе ры. Прэм'-
ер-мі ністр Бе ла ру сі Мі ха іл Мяс ні ко віч ста віць 
за да чу па ве лі чэн ня ганд лё ва га аба ро ту з гэ-
тай цу доў най кра і най да 1 міль яр да до ла раў 
ЗША ў блі жэй шыя 3-5 га доў. І гэ та цал кам 
да ся галь ны па каз чык. Мы мо жам і па він ны 
на рошч ваць на ша су пра цоў ніц тва.

— Чым яшчэ маг ла б быць ка рыс най 
Бе ла русь Турк ме ні ста ну?

— У на шых кра ін вы дат ныя перс пек ты вы 
для да лей ша га су пра цоў ніц тва. Гэ та да ты-
чыць і на ву ка ё міс тых тэх на ло гій, і сфе ры ахо-
вы зда роўя, раз віц ця вы твор час ці і інш. За раз 
вя дуц ца пе ра мо вы па па стаў ках у Турк ме ні-
стан бес пі лот ных ля таль ных апа ра таў бе ла-

рус кай вы твор час ці. Ду маю, што ў кас міч най 
га лі не мы маг лі б па пра ца ваць. Бо ў нас жа 
ёсць пэў ны во пыт ра бо ты ў гэ тым кі рун ку.

Ад зна чу і перс пек тыў насць су пра цоў ніц-
тва з Турк ме ні ста нам у транс парт най сфе ры. 
На бі рае аба ро ты транс на цы я наль ны пра ект, 
звя за ны з транс парт ны мі ка лі до ра мі ад Бал-
тый ска га мо ра да Кас пія. Без умоў на, гэ та пры 
тым, што мы па він ны пра цяг нуць ра бо ту на 
ўжо ад пра ца ва ных трэ ках.

— Аду ка цый ныя су вя зі на шых дзяр-
жаў... Што, на ваш по гляд, у гэ тым пла не 
з'яў ля ец ца га лоў ным? Якія пры яры тэ ты 
ста но вяц ца для Турк ме ні ста на вы зна чаль-
ны мі для су пра цоў ніц тва?

— За раз у Бе ла ру сі на ву ча ец ца ка ля 
10 000 турк мен скіх гра ма дзян. Ду маю, што ў 
нас ёсць маг чы мас ці яшчэ пры няць на ву чо бу 
ма ла дых лю дзей з гэ тай кра і ны. Асноў ны-
мі ма ты ва мі, які мі кі ру юц ца турк ме ні стан цы 
пры вы ба ры кра і ны і ВНУ, з'яў ля ец ца якасць 
аду ка цыі і бяс пе ка на ву чан ня. Кошт на ву чан-
ня — на дру гім пла не. Усім гэ тым кры тэ ры ям 
Рэс пуб лі ка Бе ла русь ад па вя дае. Та му з го да 
ў год на зі ра ец ца па ве лі чэн не коль кас ці турк-
мен скіх юна коў і дзяў чат у бе ла рус кіх ВНУ.

Дру гой кроп кай апо ры ў аду ка цый най сфе-
ры мож на на зваць су пра цоў ніц тва па між ВНУ 
дзвюх кра ін як у рам ках двух ба ко вых да моў, 
так і ў рам ках шмат ба ко вых між на род ных пра-
грам. Да рэ чы, у час ві зі ту ў на шу кра і ну Прэ зі-
дэн та Турк ме ні ста на Г.М. Бер ды му ха ме да ва, 
які прой дзе з 8 па 9 кастрычніка гэ та га го да, 
пла ну ец ца пад пі саць яшчэ 5 па гад нен няў па-
між бе ла рус кі мі і турк мен скі мі вы шэй шы мі 
на ву чаль ны мі ўста но ва мі.

— У Бе ла ру сі і Турк ме ні ста на — даў нія 
гіс та рыч ныя, куль тур ныя су вя зі... Што ве-
да юць пра гэ та сён няш нія па ка лен ні турк-
ме ні стан цаў?

— Ёсць у на шай гіс то рыі ім ёны, ад ноль-
ка ва да ра гія і бе ла ру сам, і турк ме ні стан цам. 

На блі жа ец ца 70-год дзе Вя лі кай Пе ра мо гі. Як 
тут не ўзга даць турк ме ні стан ца Ге роя Са вец-
ка га Са ю за Іва на Ва сіль е ві ча Баг да на ва, які 
вы зва ляў Бе ла русь і вы со кае зван не атры-
маў за подз віг, здзейс не ны пад Баб руй скам. 
Сён ня гэ та му ча ла ве ку ўста ля ва ны бюст у 
Мін ску, па блі зу дыс ла ка цыі яго род на га во-
ін ска га злу чэн ня. А не так і шмат га доў та му 
пра Баг да на ва ў Ашха ба дзе вый шла кні га, 
на пі са ная бе ла ру сам Мі ка ла ем Ка лін ко ві чам. 
Да рэ чы, Ка лін ко ві ча ў Са юз пісь мен ні каў у 
свой час пры ня лі ме на ві та ў Ашха ба дзе. А 
коль кі паэ таў, пра за ікаў — на шых зем ля коў, 
якія жы лі, пра ца ва лі, слу жы лі ў роз ныя га ды ў 
Ашха ба дзе!.. На за ву толь кі не ка то рых — Мі-
хась Кар пен ка, Ва сіль Тка чоў, Ба рыс Мі ку ліч, 
Алег Бур кін, Лю боў Тур бі на, Лю боў Фі лі мо на-
ва... Бе ла русь ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп-
ні каў вы зва ля лі турк мен скія пісь мен ні кі Ашыр 
На за раў, Ана ку лі Ма мет ку лі еў, Ча ры Ашы раў, 
Ру хі Алі еў. За вы зва лен не Мін ска ад фа шыс-
таў зван не Ге роя Са вец ка га Са ю за атры ма лі 
Араз Ана еў, Клыч ні яз Аза лаў. Сён ня ад на з 
ву ліц го ра да но сіць імя Ара за Ана е ва. Ці ка вы 
та кі факт для гіс то рыі: больш як сто га доў 
та му ў Бе ла веж скай пу шчы ма ля ваў бе ла-
рус кую пры ро ду адзін з пер шых пра фе сій ных 
мас та коў Турк ме ні ста на На зар Ёмуд скі.

Нас яд нае па чуц цё бра тэр ства. Ка лі Бе ла-
русь бы ла вы зва ле на ад ня мец ка-фа шысц кіх 
за хоп ні каў, турк ме ні стан цы вель мі да па маг-
лі на шай рэс пуб лі цы, па дзя лі лі ся, маг чы ма, 
апош нім ка вал кам хле ба. 5 ве рас ня 1944 го да 
бы ла пры ня та па ста но ва ЦК КП(б)Т «Аб ад-
праў цы эша ло на з па да рун ка мі для пра цоў ных 
г. Мін ска». З 15 ва го наў адзін быў з ды няй гу ля-
бі. Ад пра ві лі та ды і 1755 га лоў жа вё лы. А яшчэ 
— шкло, збож жа, ры бу... Сло вам, што толь кі 
маг лі са браць у ня прос ты і для ся бе час.

— Вы шмат ез дзі це па Турк ме ні ста не... 
Што вам па да ло ся най больш ці ка вым у 
звы ча ях турк мен ска га на ро да?

— Прак тыч на кож ны ты дзень я бы ваю ў 
роз ных рэ гі ё нах Турк ме ні ста на. За год пра-
цы ў гэ тай цу доў най кра і не я па бы ваў, лі чы, 
усю ды: і ў рэз ка кан ты нен таль ным Да ша гу-
зе, і ў ста ра жыт ным Ма ры, і на бе ра зе Кас-
пія. Тра ды цыі і звы чаі, куль ту ра — асаб лі вы 
склад нік жыц ця на ро да. Турк ме ны ша ну юць 
свае тра ды цыі і стро га іх пры трым лі ва юц ца. 
Ёсць не каль кі га лоў ных тра ды цый ных каш-

тоў нас цяў — сям'я, дом, па ва га да ста рэй шых, 
турк мен скі ды ван. Не вар та здзіў ляц ца, ка лі 
да ця бе ў дом пры ня суць які-не будзь па час ту-
нак — ху да я лы (прэс ны хлеб чу рэк), пе чы ва 
ці шаш лык з ба ра ні ны, што-не будзь яшчэ — і 
пры гэ тым па дзя ку юць за тое, што ты пры няў 
гэ ты дар.

Пры кмет най тра ды цый най па дзе яй у кож-
най сям'і з'яў ля ец ца вя сел ле. На вя сел ле 
ся рэд ня га раз ма ху за пра ша ец ца пры бліз на 
1200 ча ла век. Гэ та лі чыц ца нор май. Рэ гіст ра-
цыя шлю бу не аба вяз ко ва па він на пра хо дзіць 
у пят ні цу ці ў су бо ту, як мы пры звы ча і лі ся. 
Рэ ста ра ны і ка вяр ні — гэ та «фі наль ны этап» 
вя сел ля. Да гэ та га ма ла дым су жэн цам да-
вя дзец ца прай сці «вы пра ба ван не свя там» з 
удзе лам су се дзяў і жы ха роў ся ла ці аула. На 
ня вес ту апра на юць ды ван — сім вал даб ра-
бы ту і абя рэг. Ёй на дзя ва юць ка ра лі з сот няй 
ма нет. Лі чыц ца, што іх звон ад га няе злых ду-
хаў. Амаль ты дзень турк ме ні стан цы свят ку-
юць вя сел ле.

— 2014 год — Год Мах тум ку лі ў Турк-
ме ні ста не... Што Бе ла русь зра бі ла для 
асэн са ван ня гэ та га зна ка ва га пер са на жа 
ў гіс то рыі турк мен скай куль ту ры, гіс то рыі 
ўво гу ле?

— У Мін ску вы да дзе на вя лі кая кні га вы-
бра ных тво раў вя лі ка га Мах тум ку лі на бе-
ла рус кай мо ве — «З куб ка веч нас ці мёд». 
Між ін шым, з ус туп ным сло вам Гур бан гу лы 
Бер ды му ха ме да ва. Боль шасць пе ра кла даў 
на ле жыць Ка зі мі ру Ка мей шу. Ад кры ва ец ца 
кні га вер шам, дзе гу чаць і та кія рад кі: «Бра-
тэр ства тут — звы чай, а друж ба — за кон/ 
Для кож на га ро ду, для муж ных пля мён...» А 
лі та раль на два тыд ні та му ў Ашха ба дзе бы-
ла прэ зен та ва на кні га тво раў Мах тум ку лі на 
мо вах све ту. Удзель ні ча лі ў ёй і бе ла ру сы, 
якія прад стаў ля лі Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі 
на шай кра і ны на тра ды цый най між на род най 
кніж най вы стаў цы-кір ма шы. Дык вось у той 
кні зе зме шча ны і даў ні пе ра клад вер ша «Лёс 
турк ме на», ажыц цёў ле ны яшчэ Ула дзі мі рам 
Ка рат ке ві чам. Спа дзя ю ся, што і не толь кі ў 
юбі лей ны год ува га да твор час ці Мах тум ку лі, 
як і ўво гу ле да турк мен скай лі та ра ту ры, бу дзе 
раз ві вац ца і па шы рац ца.

Гу та рыў Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА

�

АД БА ВОЎ НЫ ДА БЕС ПІ ЛОТ НІ КАЎ
У Бе ла ру сі і Турк ме ні ста на вы дат ныя перс пек ты вы для да лей ша га су пра цоў ніц тва

Сён ня спа дар Ві даль пра цуе і для Пе-
ру, і для Бе ла ру сі: аказ вае кон суль скую 
да па мо гу сва ім су ай чын ні кам у на шай 
кра і не і кан суль туе на шы прад пры ем ствы 
па эка но мі цы і пра мыс ло вас ці Пе ру. Пад-
час ін тэр в'ю ён рас ка заў пра ўра жан ні ад 
жыц ця ў Мін ску і вы ка заў сваё мер ка ван-
не на конт перс пек тыў нас ці ста сун каў на-
шых дзяр жаў.

— Які мі бы лі ва шы пер шыя ўра жан-
ні ад Бе ла ру сі, ка лі вы толь кі па сту пі лі 
ва ўні вер сі тэт?

— Та ды для мя не ўсё бы ло но вым. 
За пом ні ла ся, што ў тыя ве рас нёў скія дні 
цям не ла поз на, а гэ та вель мі здзіў ля ла 
нас, пе ру ан цаў. У кра і нах Ла цін скай Аме-
ры кі сон ца звы чай на ўзы хо дзіць у 6 га дзін 
ра ні цы, а за хо дзіць у 18 га дзін. І так на 
пра ця гу амаль уся го го да.

Акра мя гэ та га, у Мін ску я ўпер шы ню 
апра нуў зі мо вае адзен не — тое, ча го я 
не на сіў у Пе ру (шап ку, па лі то), а так са-
ма аб уў зі мо выя бо ты... У нас жа ў Лі ме 
(ста лі цы Пе ру. — Аўт.), ка лі тэм пе ра ту ра 
апус ка ец ца да +14 гра ду саў, то гэ та ўжо 
лі чыц ца су ро вым хо ла дам.

У тым жа го дзе я ўпер шы ню ўба чыў 
снег — гэ та бы ло дзіў на для мя не.

— Чым яшчэ ад роз ні ва ец ца лад 
жыц ця ў на шай кра і не?

— Гэ та вель мі ін ды ві ду аль на. На прык-
лад, ка лі ў Пе ру ар га ні зу юц ца ней кія ве ча-
рын кі, то ў рэ ста ра не мож на гу ляць да ра-
ні цы — гэ та тра ды цыя. А вось ка лі я толь кі 
пры ехаў у Бе ла русь ву чыц ца і свят ка ваў 
свой дзень на ра джэн ня, мне ска за лі, што 
рэ ста ран пра цуе толь кі да 11 ве ча ра. Але 
ж гэ та дзі ця чы час! За тое ў вас на шмат 
больш бяс печ на. На жаль, у Пе ру ёсць з 
гэ тым пэў ныя праб ле мы.

А яшчэ ў нас ба бу лі заў сё ды ма юць па 
10-15 уну каў. У ма ёй ма ці іх бы ло пры-

клад на двац цаць. А тут я ба чыў, што ў 
ба бу лі мо жа быць уся го адзін-два ўну кі.

— А дзе жыць тан ней?
— Ка лі ка заць пра цэ ны на не ка то рыя 

пра дук ты, то ў Бе ла ру сі яны, як пра ві ла, 
вы шэй шыя. Ча му так? У Пе ру тую ж ага-
род ні ну мож на вы рошч ваць круг лы год. 
Ура джай буль бы ў нас збі ра юць два ра зы 
на год, а ка лі вы ка рыс тоў ва юць спе цы-
яль ныя ўгна ен ні, то і тры ра зы. Ды і пра-
дук цыя ў нас заў сё ды све жая — на шы 
гас па ды ні не зай ма юц ца за кат ка мі, у гэ-
тым ня ма сэн су.

Што да га зу або элект рыч нас ці, то гэ та 
ў нас, у Пе ру, да ра жэй. Як і тэ ле фон ная 
су вязь, ін тэр нэт.

— Бе ла русь і Пе ру — вель мі роз ныя 
кра і ны. Што ў нас вам па да ба ец ца, а 
ча го не ха пае?

— Па да ба ец ца спа кой і бяс пе ка ва шых 
га ра доў і, на ту раль на, гас цін насць бе ла-
ру саў. А не ха пае све жай ры бы доб рай 
якас ці, раз на стай нас ці га тун каў ба на наў 
і буль бы.

— Як прай шлі ва шы сту дэнц кія га-
ды?

— Пра той час у мя не за ста лі ся вель мі 
доб рыя ўспа мі ны. З асаб лі вай цеп лы нёй я 
ўспа мі наю сва іх вы клад чы каў — удзяч ны 
ім за аду ка цыю, якую атры маў і вы ка рыс-
тоў ваю ў сва ім пра фе сій ным жыц ці.

Пас ля за кан чэн ня аў та трак тар на га 
фа куль тэ та БПІ ў 1982 го дзе я вяр нуў-
ся на ра дзі му і пра ца ваў у Мі ніс тэр стве 
аду ка цыі, по тым — у буй ным уні вер сі тэ-
це ў Лі ме па сва ёй спе цы яль нас ці. Пас ля 
пай шоў пра ца ваць на адзін з буй ней шых 
ме ха ніч ных за во даў Пе ру на па са ду кі-
раў ні ка ад дзе ла вы твор час ці. Як раз та ды 
вы кон ваў ся за каз па ўзвя дзен ні ме та ліч-

на га збу да ван ня для ад на го з буй ней шых 
ра до ві шчаў па зда бы чы зо ла та і ме дзі. 
Ужо 28 га доў я з'яў ля ю ся чле нам Са ю за 
ін жы не раў Пе ру, бо, каб у нас пра ца ваць 
па та кой спе цы яль нас ці афі цый на, трэ ба 
стаць чле нам гэ тай ар га ні за цыі. У 1986-м 
я зноў вяр нуў ся ў Бе ла русь ву чыц ца ў ас-
пі ран ту ры, па спя хо ва аба ра ніў ды сер та-
цыю і стаў кан ды да там тэх ніч ных на вук.

— Ка лі я не па мы ля ю ся, ва ша жон-
ка — бе ла рус ка. Дзе вы па зна ё мі лі ся?

— Мая жон ка скон чы ла БДУ, фі зі ка-
ма тэ ма тыч ны фа куль тэт. Мы па зна ё мі-
лі ся ў гас цях у май го ку бін ска га сяб ра. 
За раз у нас дзве цу доў ныя дач кі. Ста рэй-
шая, Крыс ці на, не каль кі га доў та му, ка лі 
ву чы ла ся ў шко ле, пе ра маг ла ў рэс пуб лі-
кан скім кон кур се іг ры на цым ба лах.

— Рас ка жы це, ка лі лас ка, пра сваю 
пра цу ў Бе ла ру сі.

— У асноў ным аказ ваю кон суль скую 
да па мо гу су ай чын ні кам, якія жы вуць 
тут, і бе ла ру сам, што хо чуць на ве даць 
Пе ру. У на шым ві цэ-кон суль стве пра цуе 
вы бар чы ўчас так, ка лі на ра дзі ме пра-
вод зяц ца вы ба ры або рэ фе рэн дум. Гэ та 
ар га ні за ваць не так прос та, але ў нас 
атры ма ла ся.

Бу ду чы га на ро вым ві цэ-кон су лам, я па-
ра лель на кан суль тую бе ла рус кія пра мыс-
ло выя прад пры ем ствы аб перс пек ты вах 
іх су пра цоў ніц тва з Пе ру. Ча сам трэ ба да-
па маг чы пе ра клас ці ней кі тэх ніч ны тэкст 
на іс пан скую мо ву. Гэ та вель мі важ на, бо 
ка лі ар га ні за цыя хо ча ад пра віць ін фар-
ма цыю пра ся бе фір ме або ўра ду ней кай 
кра і ны Ла цін скай Аме ры кі, то не аб ход на 
гэ та зра біць па-іс пан ску. Як пра ві ла, гэ та 
тэх ніч ныя тэкс ты, і ў боль шас ці вы пад каў 
штат ны пе ра клад чык не заў сё ды ў ста не 
вы ка наць та кую пра цу. А я доб ра раз бі-
ра ю ся ў гэ тых пы тан нях.

— Якія, на ваш дум ку, су мес ныя 
пра ек ты маг лі б рэа лі за ваць на шы 
кра і ны?

— У чэр ве ні гэ та га го да бе ла рус кі па-
сол у Ар ген ці не Вік тар Ко зін цаў уру чыў 
да вер чыя гра ма ты прэ зі дэн ту Пе ру. На 
маю дум ку, гэ та дасць штур шок для раз-
віц ця двух ба ко вых ста сун каў па між на-
шы мі кра і на мі.

Пе ру з'яў ля ец ца ад ным з буй ней шых 
экс пар цё раў се раб ра, зо ла та, ме дзі... 
Знач ная част ка бюд жэ ту ма ёй кра і ны, 
гэ так жа, як і су се дзяў — Чы лі, Ба лі віі, 
за паў ня ец ца за кошт па ступ лен няў ад 
зда бы чы і пе ра пра цоў кі ка рыс ных вы кап-
няў. Паў ты ся ча год дзя та му, ка лі іс пан скія 
за ва ёў ні кі зма га лі ся з ін ка мі (а прай шло 
больш чым 40 га доў, перш чым ім пе рыя 
па ла), ін дзей цы ха ва лі сваё зо ла та, не 
ха це лі, каб іх ба гац це да ста ло ся за ва ёў-
ні кам. І да гэ туль ёсць мес цы, дзе зо ла та, 
сха ва нае 500 га доў та му, ча кае, па куль 
яго зной дуць. Так і ўзнік ла ле ген да аб 
Эль да ра да — за ла тым го ра дзе.

У Пе ру каш тоў ныя ме та лы зда бы ва-
юць не ў шах тах, а ў ад кры тым вы гля-
дзе, та му ёсць па трэ ба ў ад па вед най 
тэх ні цы. Бе лАЗ мо жа знай сці тут сваю 
ні шу. Праў да, тра піць на гэ ты ры нак не 
так прос та: кан ку рэн цыя вель мі вы со кая. 
Спат рэ біц ца, мяр кую, мі ні мум два га ды, 
каб зда быць там са бе мес ца. Але вы ні кі 
та го вар тыя.

У Пе ру так са ма раз ві та сель ская гас-
па дар ка — а зна чыць, па тэн цы ял су пра-
цоў ніц тва з на шай кра і най ёсць у МТЗ, 
«Амка до ра», «Гом сель ма ша». У Бе ла ру сі 
ёсць ко зыр: якасць яе пра дук цыі вы пра-
ба ва на ча сам і пра гэ та ве да юць. МТЗ 
вы пус кае свае трак та ры ўжо больш за 60 
га доў, і ца на на іх трош кі ні жэй шая, чым 
на ад па вед ную пра дук цыю ін шых кра ін. А 
но выя вы твор цы, асаб лі ва кі тай скія, пра-
цу юць зу сім ня даў на — га доў 10-12.

— А якія та ва ры Пе ру мо жа экс пар-
та ваць у Бе ла русь?

— Мо рап ра дук ты, ры бу, фрук ты. Мож-
на пры во зіць сю ды вы ра бы з воў ны аль-
пак — гэ та ла мы, якіх раз вод зяць у вы-
са ка гор ных ра ё нах Ла цін скай Аме ры кі. 
Адзен не з іх воў ны вель мі цёп лае — яно 
як раз па ды дзе для бе ла рус кай во се ні і 
зі мы.

— Ці мож на Бе ла ру сі і Пе ру раз ві-
ваць су пра цоў ніц тва ў сфе ры пра мыс-
ло вай ка а пе ра цыі па бе ла рус ка-ве не-
су эль скім узо ры?

— Ду маю, мож на. У нас у Пе ру ор га-
ны мяс цо вай ула ды са ма стой на рас па-
ра джа юц ца сва і мі гра шы ма, та му ма юць 
маг чы масць за клю чаць да моў ле нас ці па 
су пра цоў ніц тве ў гэ тай сфе ры з ін шы мі 
кра і на мі. У ра ё наў, якія зна хо дзяц ца ка ля 
ра до ві шчаў ка рыс ных вы кап няў, на ват 
ёсць спе цы яль ныя фон ды, срод кі з якіх 
на кі роў ва юц ца на па ляп шэн не інф ра-
струк ту ры го ра да і бліз кіх да яго на се ле-

ных пунк таў. У та ко га шах цёр ска га га рад-
ка з на сель ніц твам пры клад на 10 ты сяч 
ча ла век бюд жэт мо жа быць боль шым, 
чым на ват у не ка то рых ра ё нах Лі мы, дзе 
коль касць на сель ніц тва мо жа да ся гаць 
і 500 ты сяч, і міль ё на ча ла век (на сель-
ніц тва ста лі цы Пе ру скла дае пры клад на
9 міль ё наў). Та му бе ла рус кія фір мы, якія 
спе цы я лі зу юц ца на пра мыс ло вай ка а-
пе ра цыі, мо гуць вы хо дзіць на пра мую на 
ад мі ніст ра цыю та кіх га ра доў Пе ру і пра па-
ноў ваць свае пра ек ты і па слу гі. Гэ та мож-
на ра біць і без па срэд ніц тва цэнт раль най 
ула ды. Га лоў нае, каб ва шы прад пры ем-
ствы за яві лі пра ся бе.

— Як вы лі чы це, ці маг лі б дзяр жа-
вы раз ві ваць ту рыс тыч нае су пра цоў-
ніц тва?

— Без умоў на! На ша кра і на яшчэ з 
2003 года ад мя ні ла ту рыс тыч ную ві зу для 
бе ла ру саў. Так што вы мо жа це зна хо дзіц-
ца ў Пе ру на пра ця гу 180 дзён.

Ужо за раз не ка то рыя ту рыс тыч ныя 
фір мы з Мін ска пра па ну юць ту ры ў Пе ру. 
Я рэ ка мен да ваў бы па бы ваць у на шым 
ста ра жыт ным ін дзейс кім го ра дзе Ма чу-
Пік чу — гэ та ад но з но вых цу даў све ту, 
а так са ма па гля дзець на за гад ка выя лі ніі 
На ска. Яшчэ вель мі раю па зна ё міц ца з 
пе ру ан скі мі на цы я наль ны мі стра ва мі — 
на ша кух ня вель мі ад роз ні ва ец ца ад бе-
ла рус кай.

Рэ цэпт на цы я наль най 
пе ру ан скай стра вы — се ві ча

Ін грэ ды ен ты:
1 кг фі ле тэ ла піі ці мар ско га аку ня; 

4 га лоў кі чыр во най цы бу лі; 0,5 кг лі-
мо наў; 200 г здраб нё на га пер цу чы лі; 
3 зуб кі час на ку; 2 ка ва лач кі дроб на 
на рэ за на га ім бі ру; Чор ны мо ла ты пе-
рац і соль.

Пры га та ван не
На рэ заць фі ле тон кі мі плас ці на мі 

або па лос ка мі. Вы клас ці ў са лат нік з 
вы со кі мі сцен ка мі. Вы ціс нуць сок з лі-
мо наў. Пры га та ваць со ус: да даць да 
лі мон на га со ку соль, чор ны пе рац і 
пе рац чы лі, час нок. За пра віць со у сам 
ры бу, пе ра мя шаць, даць па ста яць не-
каль кі хві лін. Ім бір і цы бу лю да даць 
не па срэд на пе рад па да чай на стол.

Смач на ес ці!

Не Бліз кі светНе Бліз кі свет  ��

НЕ ХА ПАЕ... БУЛЬ БЫ
Пе ру а нец пра ўра жан ні ад жыц ця ў Мін ску, Эль да ра да 

і патэнцыял для на шых прад пры ем стваў у яго кра і не

КРА І НА-
КАШ ТОЎ НАСЦЬ

Коль кі каш туе 
пу цёў ка ў Пе ру для бе ла ру саў?

Ту рызм у Пе ру — трэ цяя па ве лі чы ні га лі на эка но мі кі кра-
і ны пас ля гор на зда быў най пра мыс ло вас ці і ры ба лоў ства. 
Без ліч ар хеа ла гіч ных пом ні каў, ка ля 200 му зе яў, уні каль-
ная пры ро да і куль ту ра — усё гэ та з кож ным го дам сты му-
люе ўсё больш ту рыс таў на ве даць гэ тую дзяр жа ву.

На ту раль на, са мае пер шае, што пры хо дзіць у га ла ву пры ўпа-
мі нан ні Пе ру, — гэ та имперыя ін каў і іх го рад Ма чу-Пік чу. Ён 
зна хо дзіц ца на вяр шы ні гор на га хрыб та на вы шы ні 2450 мет раў 
над уз роў нем мо ра. Па гэ тай пры чы не яго яшчэ на зы ва юць «го-
ра дам ся род аб ло каў». Як сцвяр джа юць да след чы кі, гэ ты го рад 
быў па бу да ва ны за 100 га доў да за ва я ван ня Пе ру іс пан скі мі 
кан кіс та до ра мі. Жы ха ры Ма чу-Пік чу не зда лі ся за ва ёў ні кам, а... 
за гад ка ва знік лі. Ку ды — не вы свет ле на дак лад на і да гэ туль. Сам 
жа го рад з-за свай го мес ца зна хо джан ня за ста ваў ся за бы тым аж 
да па чат ку мі ну ла га ста год дзя.

Яшчэ ад но ці ка вае мес ца — храм-крэ пасць Сак сай ю а ман, 
які ста ра жыт ныя ін кі пры свя ці лі ма ла нцы. Гэ та адзін з са мых 
гран ды ёз ных пом ні каў ін кскіх дой лі даў. Крэ пасць па бу да ва на з 
ка мен ных глыб, ся рэд няя ва га якіх — 40-50 тон, а са мая вя лі кая 
ва жыць пры клад на 125 тон. Што год 24 чэр ве ня тут пра во дзіц ца 
фес ты валь Сон ца Ін ці Рай мі, які пры ваб лі вае мност ва лю дзей.

Акра мя ўні каль ных гіс та рыч ных і ар хеа ла гіч ных пом ні каў, раз-
ві ты мі кі рун ка мі ту рыз му ў гэ тай кра і не з'яў ля ец ца эка ла гіч ны (у 
пе ру ан скай Ама зо ніі), гаст ра на міч ны, эк стрэ маль ны, пляж ны.

Ці ка васць гэ та кра і на ўяў ляе і дзя ку ю чы ўні каль най раз на-
стай нас ці жы вёл, рыб, пту шак і рас лін. Тут на ліч ва ец ца 84 са 104 
іс ну ю чых на Зям лі пры род ных зон. Ме на ві та гэ тая кра і на зна хо-
дзіц ца на пер шым мес цы ў све це па раз на стай нас ці рыб: іх там 
ка ля дзвюх ты сяч ві даў. Там жа мож на ўба чыць ка ля 1800 ві даў 
пту шак і больш за 450 ві даў мле ка кор мя чых жы вёл.

У асноў ным кра і ну на вед ва юць ту рыс ты з ЗША, Чы лі, Ар ген-
ці ны, Вя лі ка бры та ніі, Фран цыі, Гер ма ніі, Бра зі ліі, Іс па ніі, Ка на ды 
і Іта ліі. А як на конт бе ла ру саў?

Ту ры ў гэ тую кра і ну пра па нуе не каль кі агенц тваў. Я па тэ ле-
фа на ва ла ў ад но з іх.

Па сло вах Анас та сіі, су пра цоў ні цы та кой тур фір мы, яны ар га-
ні зу юць па езд кі ў Пе ру пры клад на паў го да. За гэ ты час па слу гай 
ска рыс та лі ся ка ля 10 ча ла век. З мі ну саў та ко га ту ра — доў гі 
пе ра лёт і вы со кі, у асноў ным з-за ца ны на авія бі ле ты, кошт. Як 
за ўва жы ла дзяў чы на, ка лі пад лі чыць ца ну за пе ра лёт у абод ва 
кан цы, эк скур сіі і ну ма ры ў атэ лі, па езд ка бу дзе каш та ваць пры-
клад на тры ты ся чы до ла раў. З плю саў: не трэ ба афарм ляць ві зу. 
Ды і ўра жан ні ад па езд кі не за быў ныя.

— Усе на шы ту рыс ты, якія на ве да лі Пе ру, за ста лі ся вель мі 
за да во ле ны мі, — рас каз вае Анас та сія. — Гэ тая кра і на прос та 
ка зач на ба га тая на ці ка выя мес цы, ды і сам ад па чы нак ар га ні за-
ва ны на доб рым уз роў ні.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

Перуанскі віцэ-консул з сям' ёй.

Мачу-Пікчу, індзейскі «горад сярод аблокаў».

За раз у на шых уні вер сі тэ тах на ву ча ец ца шмат за меж ных сту дэн таў — з 
Турк ме ні ста на і Кі тая, Ін дыі і Ні ге рыі, Паўд нё вай Ка рэі і Ка зах ста на... 
Але ў са вец кія ча сы іх бы ло яшчэ больш. Не ка то рыя так пры кі пе лі да 
Бе ла ру сі, што пас ля за кан чэн ня ВНУ за ста лі ся тут. Па доб ны лёс быў 
і ў сён няш ня га май го су раз моў цы — Мі ге ля МАН ТАНЬ Е СА ВІ ДА ЛЯ, 
га на ро ва га ві цэ-кон су ла Пе ру ў на шай кра і не. У свой час ён скон чыў 
Бе ла рус кі по лі тэх ніч ны ін сты тут (сён няш ні БНТУ), вяр нуў ся на ра дзі му, 
пра ца ваў там, але по тым зноў па ехаў у Мінск, каб ву чыц ца ў ас пі ран ту-
ры. Су стрэў ся з бу ду чай жон кай і вы ра шыў за стац ца ў Бе ла ру сі, якая, 
па яго ўлас ным пры знан ні, ста ла для яго дру гой ра дзі май.

За раз вя дуц ца пе ра мо вы па па стаў ках 
у Турк ме ні стан бес пі лот ных 
ля таль ных апа ра таў бе ла рус кай 
вы твор час ці. Ду маю, што ў кас міч най 
га лі не мы маг лі б па пра ца ваць. 
Бо ў нас жа ёсць пэў ны во пыт ра бо ты 
ў гэ тым кі рун ку.

Дзя ку ю чы да моў ле нас цям 
прэ зі дэн таў на шых кра ін
з 2009 па 2013 га ды ў Турк ме ні стан 
па стаў ле на ка ля 5 ты сяч трак та роў 
і больш за 10 ты сяч гру за вых 
аў та ма бі ляў мар кі «МАЗ».


