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Ад кан кіс та до раў 
да аван ту рыс таў

Ат лан тыч нае ўзбя рэж жа 
Ні ка ра гуа еў ра пей цы ад кры лі 
ў 1502 го дзе пад час чац вёр-
та га па да рож жа Хрыс та фо ра 
Ка лум ба. За ва ёў нік Фран сіс-
ка Эр нан дэс дэ Кар до ба (па 
проз ві шчы яко га, да рэ чы, 
на зва ная су час ная ва лю та 
кра і ны) за клаў тут пер шыя іс-
пан скія па се лі шчы ў 1523-м. 
З ін дзей ца мі, якія за ся ля лі 
паўд нё ва-за ход нія тэ ры то рыі 
(пе ра шы ек па між во зе рам 
Ні ка ра гуа і Ці ха акі ян скім уз-
бя рэж жам), ад ным з ацтэк-
скіх пля мё наў, кан кіс та до ры 
за клю чы лі да мо ву. Па іме ні 
пра ва ды ра (ка сі ка) та го пле-
ме ні — ні ка раа — бы ла на зва-
ная ўся кра і на. Ад нак на паў-
ноч ных тэ ры то ры ях іс пан цам 
прый шло ся не каль кі га доў 
ва я ваць з ін шы мі ін дзейс кі мі 
пля мё на мі. У ХVІ ста год дзі іс-
пан скія кан кіс та до ры за сна ва-
лі два га ра ды: Гра на ду — на 
за ход нім бе ра зе во зе ра Ні ка-
ра гуа, у кан цы вод на га шля ху
з Ат лан ты кі, і Ле он — па бліз у 
ці ха акі ян ска га ўзбя рэж жа. 
Знач ная част ка ін дзейс ка га 
на сель ніц тва бы ла зні шча на 
або вы мер ла ад за ве зе ных іс-
пан ца мі за хвор ван няў. Ас тат-
нія па ча лі змеш вац ца з іс пан-
скі мі па ся лен ца мі. У Ні ка ра-
гуа кан кіс та до ры не знай шлі 
буй ных ра до ві шчаў зо ла та і 
се раб ра, та му Гра на да і Ле-
он ста лі аграр ны мі ка ло ні я мі 
Іс па ніі. З кан ца ХVІ ста год дзя 
для пра цы на план та цы ях (дзе 
вы рошч ва лі ся ін ды га, цук ро-
вы трыс нёг і ка ка ва) па ча лі 
за во зіць не граў-ра боў з Аф-
ры кі, але гэ тая ра бо чая сі ла 
вы ка рыс тоў ва ла ся ў Ні ка ра-
гуа ў па раў наль на не вя лі кай 
коль кас ці.

З 1570 па 1821 год Ні-
 ка ра гуа — у скла дзе іс пан-
ска га ге не рал-ка пі тан ства 
Гва тэ ма ла. Тэ ры то рыя бы ла 
па дзе ле на па між па ме шчы ка-
мі-ла ты фун дыс та мі. Ус ход няя 
част ка кра і ны — Бе раг мас кі-
таў, з не зда ро вым клі ма там 
і глу хі мі ля са мі — іс пан ца мі 
не ка ла ні за ва ла ся. Там ата-
ба ры лі ся анг лій скія пі ра ты, 
якія «па ля ва лі» на іс пан скія 
ка раб лі. За ма ца ваў шы ся на 
ўсход нім уз бя рэж жы, анг лі ча-
не з ХVІІ ста год дзя здзяйс ня лі 
рэй ды на за хад Ні ка ра гуа па 
ра цэ Сан-Ху ан і на па да лі на 
іс пан скія ка ло ніі. У той пе ры-
яд на сель ніц тва Бе ра га мас кі-
таў па вя ліч ва ла ся ў асноў ным 
за кошт не граў, бе жан цаў з 
анг лій скіх ка ло ній. Імк ну чы ся 
ўма ца ваць тут свае па зі цыі, 
анг лі ча не ар га ні за ва лі вы ба-
ры нег ры цян ска га ка ра ля. У 
вы ні ку яны за хоў ва лі кант роль 
над Бе ра гам мас кі таў аж да 
ся рэ дзі ны ХІХ ста год дзя, ка-
лі бы лі вы му ша ныя сыс ці ад-
туль пад на ціс кам ЗША, якія 

пла на ва лі та ды пра ка паць на 
тэ ры то рыі Ні ка ра гуа ка нал, 
які злу чае Ат лан тыч ны і Ці хі 
акі я ны.

У 1821-м, пад час вай ны за 
не за леж насць іс пан скіх ка-
ло ній у Аме ры цы, тэ ры то рыя 
Ні ка ра гуа ўва хо дзіла ў склад 
Мек сі кан скай ім пе рыі, кры ху 
паз ней — Злу ча ных пра він-
цый Цэнт раль най Аме ры кі. У 
1838-м кра і на атры ма ла не за-
леж насць. Праў да, не за леж-
ная Ні ка ра гуа пе ра жы ла пра-
цяг лы пе ры яд не ста біль нас ці і 
гвал ту з-за са пер ніц тва па між 
кан сер ва та ра мі, што за се лі 
ў Гра на де, і лі бе ра ла мі, якія 
зай ма лі Ле он. З ся рэ дзі ны 
ХІХ ста год дзя за пе ра важ ны 
ўплыў у Ні ка ра гуа (у асноў ным 
з мэ тай па бу до вы на яе тэ ры-
то рыі між акі ян ска га ка на ла) 
раз гар ну ла ся ба раць ба па між 
ЗША і Вя лі ка бры та ні яй.

Ма быць, най боль шы шок 
мяс цо выя па лі ты кі пе ра жы-
лі, ка лі ў 1855 го дзе аван ту-
рыст з Тэ нэ сі Уол тар Уол кер 
за ва я ваў Ні ка ра гуа са сва ёй 
не вя лі кай на ём най ар мі яй. 
«Фа лан га Бес смя рот ных» 
коль кас цю ўся го 58 ча ла век 
здо ле ла за ха піць кра і ну, і Уол-
кер аб вяс ціў ся бе прэ зі дэн там 
Ні ка ра гуа. Але су сед нія дзяр-
жа вы пай шлі на яго вай ною, і 
аван ту рыс ту да вя ло ся бег чы з 
кра і ны ўжо ў 1857 го дзе.

Кан сер ва та ры і лі бе ра лы 
да мо ві лі ся, што Ма на гуа ста-
не адзі най нейт раль най і па-
ста ян най ста лі цай дзяр жа вы. 
За тым кан сер ва та ры за ха пі лі 
ўла ду на трыц цаць га доў, на 
пра ця гу якіх пе ра сле да ва лі лі-
бе ра лаў і ўся ляк за ах воч ва лі 
за меж ныя ін вес ты цыі. Лі бе ра-
лы вяр ну лі ся да ўла ды ў 1893 
го дзе ў вы ні ку пе ра ва ро ту і 
не ўза ба ве ста лі ў апа зі цыю 
да Злу ча ных Шта таў.

Спад чы на 
Сан ды на

Кан сер ва та ры вяр ну лі са бе 
ўла ду ў 1910 го дзе, ка лі ЗША 
ад мо ві лі ся пры знаць но ва га лі-

бе раль на га кан ды да та ў прэ зі-
дэн ты. Дэ сант у скла дзе ўся го 
сот ні мар скіх пе ха цін цаў да па-
мог кан сер ва та рам утры маць 
ула ду. За тым у кра і ну пры бы лі 
яшчэ вой скі Шта таў і за ста ва-
лі ся на пра ця гу 1912-га, ка лі 
прай шлі пра аме ры кан скія вы-
ба ры, у вы ні ку якіх пры ўла дзе 
за стаў ся іх стаў ле нік — кан-
сер ва тар. У той час ЗША ва-
я ва лі ад ра зу ў не каль кіх кра-
і нах Цэнт раль най Аме ры кі і 
Ка рыб ска га ба сей на — гэ тыя 
кан флік ты за ўплыў у рэ гі ё-
не атры ма лі агуль ную наз ву 
«ба на на выя вой ны». «Ба-
на на выя вой ны» скон чы лі ся 
Вя лі кай дэ прэ сі яй і абран нем 
прэ зі дэн там ЗША дэ ма кра та 
Франк лі на Руз вель та, які кар-
ды наль на змя ніў курс знеш-
няй па лі ты кі, на кі ра ваў шы яго 
ў рэ чы шча так зва най па лі ты кі 
доб ра су сед ства. Ка лі аме ры-
кан скія вой скі бы лі кан чат ко ва 
вы ве дзе ны з Ні ка ра гуа ў 1925 
го дзе, там ад ра зу ўспых ну ла 
гра ма дзян ская вай на. Прэ зі-
дэнт ЗША Кель він Ку лідж су-
тык нуў ся з тым, што мно гія 
па лі ты кі не хо чуць вяр тан ня ў 
Ні ка ра гуа аме ры кан скіх мар-
скіх пе ха цін цаў, та му бы ла за-
пу шча на ідэя «ка му ніс тыч най 
па гро зы». Ку лідж па слаў Ген-
ры Сімп са на ў Ні ка ра гуа, каб 
той па спра ба ваў пры мі рыць 
ва ю ю чыя ба кі.

Адзін з лі бе раль ных лі да-
раў, ха рыз ма тыч ны ге не рал 
Аў гус та Се зар Сан дзі на, не 
па жа даў склас ці зброю да 
поў на га сы хо ду аме ры кан цаў 
з кра і ны і пра цяг ваў пар ты зан-
скую вай ну-ге рылью. Шэсць 
га доў кры ва ва га су праць-
ста ян ня ні чо га не да лі, за тое 
ва ен на-мар скія сі лы ЗША 
ўпер шы ню ў ва ен най гіс то рыі 
здо ле лі ўжыць авія цый ныя 
глы ба ка вод ныя бом бы. Ка лі 
аме ры кан цы на рэш це па кі ну-
лі Ні ка ра гуа, Сан дзі на спы ніў 
ба я выя дзе ян ні, але ў вы ні ку 
быў схоп ле ны На цы я наль най 
гвар ды яй — унут ра най пра-
аме ры кан скай ар га ні за цы яй
— пад час пе ра мо ў аб дэ ма-

бі лі за цыі ар міі сва іх пры хіль-
ні каў, а за тым і рас стра ля ны. 
Праз трыц цаць га доў імем 
ге не ра ла быў на зва ны фронт 
на цы я наль на га вы зва лен ня 
кра і ны.

У 1936 го дзе да ўла ды ў 
Ні ка ра гуа прый шоў лі дар На-
цы я наль най гвар дыі, дык та-
тар Анас та сіа Са мо са Гар сія. 
Лі чыц ца, што ме на ві та пра яго 
ў свой час Руз вельт ска заў: 
«Мо жа, ён і су кін сын, але гэ та 
наш су кін сын». Са мо са на не-
каль кі дзе ся ці год дзяў уста ля-
ваў у Ні ка ра гуа аў та ры тар ны 
рэ жым, дзе ўра да вая гвар дыя 
ста ла пры ві ле я ва най кас тай, 
фак тыч на ар га ні за ва най 
зла чын най гру поў кай на цы-
я наль на га маш та бу і з дзяр-
жаў ным ман да там. Гвар дыя 
кант ра ля ва ла нар кат ра фік, 
бы ла «да хам» ар га ні за ва най 
пра сты ту цыі, іг раль на га біз-
не су, ганд лю ме ды ка мен та мі. 
Са мо са дай шоў да вяр шы ні 
ўла ды ў 1937 го дзе і не ўза ба-
ве стаў са мым ба га тым ча ла-
ве кам у Цэнт раль най Аме ры-
цы. Пры гэ тым дык та тар і яго 
пры хіль ні кі кі ра ва лі кра і най, 
аба пі ра ю чы ся на аме ры кан-
скую ва ен ную і эка на міч ную 
да па мо гу. Так бы ло аж да 
1979 го да — так зва най сан-
дзі нісц кай рэ ва лю цыі, ка лі 
ўла да пе рай шла ў ру кі сан дзі-
нісц ка га фрон ту на цы я наль-

на га вы зва лен ня (СФНВ) — 
ле ва ра ды каль на га ру ху, ары-
ен та ва на га на су пра цоў ніц тва 
з СССР і Кі та ем.

У 1984-м ад бы лі ся ўсе агуль-
ныя вы ба ры, на якіх пе ра мог 
Да ні эль Ар тэ га. Гэ та ча ла век 
на са мрэч гіс та рыч на га маш-
та бу, які яшчэ з па чат ку 1960-х 
ады гры ваў вя лі кую ро лю ў па-
лі тыч ным жыц ці сва ёй кра і ны. 
Ар тэ га быў упер шы ню за тры-
ма ны за рэ ва лю цый ную дзей-
насць у 1960-м, ка лі яму бы ло 
ўся го 15 га доў. Праз два га ды 
бу ду чы прэ зі дэнт ус ту піў у сан-
дзі нісц кі фронт на цы я наль на га
вы зва лен ня.

У 1990 го дзе сан дзі ніс ты не 
змаг лі ўтры маць ула ду: Фронт 

атры маў толь кі 41% га ла соў, 
а апа зі цыя — 55%. Да ўла ды 
прый шлі больш па мяр коў ныя 
ў по гля дах сі лы на ча ле з Ві-
я ле тай Ча мо ра (у 1978-м яна 
змя ні ла свай го за бі та га му жа 
ў якас ці цэнт раль най фі гу ры 
на лі бе раль ным флан гу). Ар-
тэ га апы нуў ся ў апа зі цыі, вяр-
нуць ула ду яму ўда ло ся толь кі 
праз 16 га доў — у 2006-м.

«Дуб лёр» 
за $50 млрд

Пар тыя Ар тэ гі змя ні ла 
ры то ры ку з су свет най са-
цы я ліс тыч най рэ ва лю цыі 
на за ха ван не тра ды цый ных 
каш тоў нас цяў. Прэ зі дэн ту 
Ні ка ра гуа ўда ло ся на ла дзіць 
кан струк тыў ныя ста сун кі з 
прад пры маль ніц кім сек та рам 
і нар ма лі за ваць ад но сі ны з 
ка та ліц кай царк вой. Да ні эль 
Ар тэ га здо леў знач на па пра-
віць эка на міч нае ста но ві шча 
кра і ны (хоць Ні ка ра гуа і з'яў-
ля ец ца па-ра ней ша му ад ной 
з са мых бед ных кра ін Цэнт-
раль най і Ла цін скай Аме ры кі) 
і, што не менш важ на, вы вес-
ці аду ка цыю на якас на но вы 
ўзро вень.

Ад ным з га лоў ных і най-
буй ней шых за ўсю гіс то рыю 
кра і ны пра ек таў су свет на га 
маш та бу, ідэю яко га ні ка ра-
гу ан цы пес цяць яшчэ з ХVІІІ 
ста год дзя і які мае на мер 
рэа лі за ваць Да ні эль Ар тэ га, 
з'яў ля ец ца бу даў ніц тва Ні ка-
ра гу ан ска га ка на ла — па тэн-
цый най кан ку рэнт най аль тэр-
на ты вы Па нам ска му ка на лу. 
«Вя лі кі транс кан ты нен таль ны 
ка нал Ні ка ра гуа», на зва ны ў 
пра ста моўі Ні ка ра гу ан скім ка-
на лам, мае ўсе шан цы стаць 
бу доў ляй ста год дзя. Па ча так 
яго экс плу а та цыі на ме ча ны на 
2019-ты, а поў нае за вяр шэн не 
бу даў ніц тва — на 2029-ты. Па 
пры бліз ных пад лі ках, за год 
«дуб лёр» змо жа пра пус каць 
ка ля 5 тыс. суд наў — ка ля 5% 
ад су свет на га мар ско га тра-
фі ка. Пры гэ тым асноў ным 
фун да та рам вы сту пае HKND-
Grоuр, пры ват ная транс на цы-
я наль ная кам па нія са штаб-
ква тэ рай у Ган кон гу.

Да ні эль Ар тэ га за явіў, што 
пра клад ка ка на ла дасць кра-
і не вя лі кую коль касць но вых 
пра цоў ных мес цаў і бу дзе 
спры яць па ляп шэн ню эка на-
міч на га ста но ві шча. Ча ка ец-
ца, што ў рэа лі за цыі пра ек -
та агуль ным кош там ка ля 
50 міль яр даў до ла раў пры муць
удзел больш за 50 ты сяч ча-
ла век. Акра мя са мо га ка на-
ла, пла ну ец ца па бу да ваць 
не каль кі парт оў, між на род-
ны аэ ра порт і ства рыць зо ну 
сва бод на га ганд лю. Па па-
пя рэд ніх раз лі ках, ка нал бу-
дзе глы бей шым, шы рэй шым 
і даў жэй шым, чым Па нам скі, 
і да зво ліць пра пус каць суд ны 
ўдвая боль ша га та на жу (у тым 
лі ку звыш цяж ка га кла са — 
гру за па ды маль нас цю да 
400 ты сяч тон). За яў ле ныя па-
ра мет ры: да 30 мет раў глы-
бі ні, да 530 мет раў шы ры ні і 
278 кі ла мет раў даў жы ні, з якіх 
105 км — па во зе ры Ні ка ра гуа.

Рэа лі за цыя пра ек та ў Ні-
ка ра гуа вы клі кае пра тэс ты ў 
мяс цо вых эко ла гаў, якія за яў-

ля юць пра вя лі кі ўрон для на-
ва коль на га ася род дзя. У пры-
ват нас ці га вор ка ідзе аб маг-
чы мым за брудж ван ні во зе ра 
Ні ка ра гуа — най буй ней ша га 
рэ зер ву а ра прэс най ва ды ў 
Цэнт раль най Аме ры цы. Мяс-
цо выя жы ха ры пра тэс ту юць 
су праць маг чы ма га ад чу жэн-
ня іх зем ляў. Ча ка ец ца, што 
свае тэ ры то рыі прый дзец ца 
па кі нуць 30 ты ся чам фер ме-
раў. Праў да, Да ні эль Ар тэ га 
дак лад на за явіў: усім бу дзе 
вы пла ча на на леж ная кам-
пен са цыя.

Кры ты кі за яў ля юць, што 
па куль не вя до ма, ці бу дзе 
Ніка ра гу ан скі ка нал мець 
эка на міч ную вы га ду. Як пі-
ша Fіnаnсіаl Tіmеs, з'я ві лі ся 
су мнен ні на конт та го, што 
гэ ты гран ды ёз ны пра ект ка-
лі-не будзь удас ца ажыц ця-
віць. Ся род пад стаў для та кіх 
асця рог экс пер ты на зы ва юць 
шэ раг важ кіх аб ста він. У іх 
лі ку — тэ ры та ры яль ныя прэ-
тэн зіі з бо ку Кос та-Ры кі, пра-
ве дзе нае па шы рэн не і ма дэр-
ні за цыя Па нам ска га ка на ла, а 
так са ма ці не са мае га лоў нае 
— аст ра на міч ны кошт пра ек-
та (пры цяг нуць ад па вед ныя 
фі нан са выя рэ сур сы вель мі 
скла да на, а для бед най кра-
і ны та кі бюд жэт уво гу ле не-
пад' ём ны).

Спа чат ку ча ка ла ся, што 
ка нал бу дзе цал кам уве дзе-
ны ў экс плу а та цыю ў 2019 го-
дзе. Але рэа лі за цыя пра ек та 
но ва га вод на га шля ху ў Ні ка-
ра гуа ад кла дзе на на ня пэў ны 
тэр мін. Бу доў ля за ма ро жа на 
во сен ню 2015 го да з пры чы ны 
ад сут нас ці фі нан са ван ня. Як 
за явіў прэс-сак ра тар ка мі сіі па 
бу даў ніц тве Ні ка ра гу ан ска га 
ка на ла Тэ ле ма ка Та ла ве ра, 
рэа лі за цыя пра ек та «амаль
рэ аль насць». Але да ты стар-
ту па куль не вя до мыя, і за раз 
на па рад ку дня ста іць за да ча 
«ўдак лад ніць шэ раг геа ла гіч-
ных, кар та гра фіч ных і ін жы-
нер ных пра ек таў», звя за ных з 
бу даў ніц твам. Акра мя гэ та га, 
«ука ра ня ец ца план па ад наў-
лен ні бія раз на стай нас ці на 
на ву ко вай асно ве і з кан крэт-
ны мі дзе ян ня мі». Па куль што 
скон ча на да сле да ван не глеб 
тэ ры то рыі, якая ахоп лі вае 
4550 квад рат ных кі ла мет раў, 
па ве дам ляе Рrеnsа Lаtіnа. 
Рэа лі за цыя ме гап ра ек та так 
і не пра су ну ла ся іс тот на з мо-
ман ту па чат ку ра бот па ства-
рэн ні пер шай інф ра струк ту-
ры. Так і не бы лі па бу да ва ны 
між на род ны аэ ра порт, два 
глы ба ка вод ныя пар ты, скла-
ды і фаб ры кі бу даў ні чых ма-
тэ ры я лаў.

Ка лі Ар тэ га са праў ды хо-
ча рэа лі за ваць план, яму 
вар та па спя шац ца: су се дзі 
не дрэм люць. Ган ду рас за-
кан чвае да ро гу, якая злу чае 
ўзбя рэж жа Ат лан ты кі і Ці ха га 
акі я на. Кос та-Ры ка так са ма
аб вяс ці ла аб бу даў ніц тве 
10-па лос на га «су хо га ка на ла» 
(каш та рыс бу даў ніц тва гэ тай 
ша шы — 16 міль яр даў еў ра), 
які бу дзе кан ку ра ваць з Па-
нам скім «мок рым». Та му ўні-
каль ны гіс та рыч ны шанц для 
Ні ка ра гуа мо жа так і за стац ца 
пры го жай ма рай.

За хар БУ РАК.
burаk@zvіаzdа.bу

У Ні ка ра гуа ад бы ла ся інаў гу ра цыя прэ зі дэн та. Да рэ-
чы, кі раў ні ка дзяр жа вы тут вы бра лі яшчэ 7 ліс та па да 
мі ну ла га го да. Да ўла ды ў са май вя лі кай па тэ ры-
то рыі кра і не Цэнт раль най Аме ры кі прый шоў ле ген-
дар ны ка ман дан тэ Ха сэ Да ні эль Ар тэ га Са авед ра. 
Дак лад ней, па лі тыч ны доў га жы хар быў пе ра абра ны 
на трэ ці прэ зі дэнц кі тэр мін, пры чым з вя лі кім ад ры-
вам ад кан ку рэн таў (Ар тэ гу пад тры ма лі 72,5 пра цэн-
та вы бар шчы каў). Ні ка ра гуа па куль за ста ец ца ў лі ку 
най бяд ней шых тэ ры то рый мак ра рэ гі ё на. Ад нак гэ тая 
дзяр жа ва дэ ман струе знач ныя тэм пы эка на міч на га 
раз віц ця, тут у ад роз нен не ад шэ ра гу на ва коль ных 
кра ін за бяс печ ва ец ца на дзей ны гра мад скі па ра дак. Да 
та го ж рас па ча ла ся рэа лі за цыя гран ды ёз на га інф ра-
струк тур на га пра ек та, які злу чыць Ці хі і Ат лан тыч ны 
акі я ны. Ці атры ма ец ца Ні ка ра гуа вы ка рыс таць свой 
гіс та рыч ны шанц?

ПА МІЖ ДВУ МА АКІ Я НА МІПА МІЖ ДВУ МА АКІ Я НА МІ
Ці здо лее Ні ка ра гуа вы ка рыс таць 
свой гіс та рыч ны шанц?


