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Дзе Та ма тэа на флей це іграў
Ад ра зу коль кi слоў пра мес ца. Но вая Зе-

лан дыя — дзяр жа ва ў паўд нё ва-за ход няй 
част цы Цi ха га акi я на, у Па лi не зii, раз ме шча-
ная на двух буй ных аст ра вах (Паў ноч ным 
i Паў днё вым) i вя лi кай коль кас цi (пры блiз-
на 700) пры лег лых больш дроб ных аст ра-
воў. На сель нiц тва, па да ных cтатыстычнага 
ўпраў лен ня дзяр жа вы, скла дае больш чым 
4,5 мiль ё на ча ла век.

Гэ та ма ла дая кра i на. Лi чы це са мi: пер шыя 
па ся лен цы — ма о ры — пры плы лi ў Но вую 
Зе лан дыю на ка ноэ 800—1000 га доў та му. 
Пер шым «па ке ха» (з мо вы ма о ры — бе лы ча-
ла век), хто ад крыў Но вую Зе лан дыю i даў ёй 
су час ную наз ву, быў га ланд скi ма ра пла вец 
i да след чык Абель Тас ман. Гэ та ад бы ло ся 
ў 1569 го дзе. Ад нак та ды ва яў нi чыя ма о ры 
не да зво лi лi яму сыс цi на бе раг. У 1769-м 
ле ген дар ны ка пi тан Джэймс Кук вы са дзiў ся 
на бе раг кра i ны i з та го ча су па ча ла ся шы-
ро кая еў ра пей ская iмiг ра цыя. Якая, да рэ чы, 
ак тыў на пра цяг ва ец ца i да сюль.

Кi раў нi ком дзяр жа вы да гэ та га ча су фар-
маль на з'яў ля ец ца ка ра ле ва Вя лi ка бры та нii. 
Кi руе кра i най прэм' ер-мi нiстр. Афi цый ны мi 

мо ва мi з'яў ля юц ца анг лiй ская, ма о ры i мо ва 
жэс таў. Сiм вал кра i ны — птуш ка кi вi. Не пры-
кмет ная нач ная птуш ка, якая да ла мя нуш ку 
ўсiм вы хад цам з Но вай Зе лан дыi. На са май 
спра ве ў га ды ран няй еў ра пей скай ка ла нi-
за цыi вы бар ста яў па мiж не каль кi мi зна ка мi: 
птуш ка моа, ся рэб ра ная па па раць, Паў днё вы 
Крыж i птуш ка кi вi. Але са мым па пу ляр ным 
сiм ва лам у жы ха роў ча мусь цi ака за ла ся ме-
на вi та кi вi.

Но вая Зе лан дыя бы ла пер шай у све це 
кра i най, якая зра бi ла жан чын роў ны мi ў пра-
вах з муж чы на мi. Але, па дзiў ным збе гу аб-
ста вiн, у кра i не не свят ку ец ца Мiж на род ны 
жа но чы дзень 8 са ка вi ка. Гэ та так са ма ра дзi-
 ма мес ца з са май доў гай наз вай у све це 
(85 лi тар!) — Taumata whakatangi hangakoauau o 
tamatea turi pukakapiki maunga horo nuku pokai 
whenua kitanatahu, — што ў пе ра кла дзе з мо-
вы ма о ры азна чае «Вяр шы ня па гор ка, дзе 
Та ма тэа з вя лi кi мi ка ле на мi, за ва ёў нiк гор, 
па ядаль нiк зям лi, па да рож нiк па су шы i мо ры, 
іграў на флей це для сва ёй ка ха най».

Да рэ чы, най вы шэй шы пункт Но вай Зе лан-
дыi — га ра Ку ка (3,7 тыс. м) — зна хо дзiц ца 
на Паў днё вым вост ра ве. Там жа зна хо дзяц ца 
i Паў днё выя Аль пы. Ха рак тэр на, што пра-

цяг ласць но ва зе ланд скiх Аль паў боль шая, 
чым фран цуз скiх, аў стрый скiх i швей цар скiх 
ра зам узя тых.

На вяр шы нi рэй тын гаў
Но вая Зе лан дыя, тэ ры то рыя якой ад-

чу валь на пе ра вы шае тэ ры то рыю той жа 
Вя лi ка бры та нii, уз на чаль вае мiж на род ныя 
рэй тын гi i апы тан нi па пры ваб нас цi мес цаў 
для пра жы ван ня i вя дзен ня бiз не су, а так-
са ма ўва хо дзiць у дзя сят ку кра iн з са мым 
нiз кiм уз роў нем ка руп цыi. Спры яль ны клi мат 
i пры го жыя пей за жы — не адзi нае, чым мо жа 

па хва лiц ца дзяр жа ва ў Акi я нii. У апош нi час 
кра i на пры цяг вае ўсё больш лю дзей з iн шых 
дзяр жаў для вя дзен ня бiз не су. «Ка лi ўвесь 
свет ко цiц ца да д'яб ла, то леп ша га пры тул ку,

чым Но вая Зе лан дыя, не знай сцi», — за ў-

ва жыў Дэ вiд Ку пер, ды рэк тар клi енц ка га

сэр вi су Bloomberg у Ок лен дзе. Ён ад зна чае 

ўсплёск за пы таў на пе ра езд ад гра ма дзян 

ЗША. Iн тэр нэт-прад пры маль нiк Кiм До ткам 

на пi саў у сва iм твi та ры: «Свет ко цiц ца ў глы-

бо кi кры зiс. Я прад ба чыў гэ та, i та му мы пе-

ра еха лi ў Но вую Зе лан дыю».

Па да ных рэй тын га ва га агенц тва Fitch, 

аст раў ная кра i на дэ ман струе ад нос на ста-

бiль нае эка на мiч нае ася род дзе ў апош нiя 

га ды. У што га до вым рэй тын гу Doing Business 

Но вая Зе лан дыя пе ра мяс цi ла ся з дру го га на 

пер шае мес ца, па цяс нiў шы звык лы Сiн га пур. 

Су свет ны банк па ве да мiў, што ска ра чэн не 

па дат каў i но вае за ка на даў ства, якое па ляг-

чае iх вы пла ту, ста лi асноў ны мi пры чы на мi 

па вы шэн ня ацэ нак кра i ны. Ця пер Но вая Зе-

лан дыя па пра ву лi чыц ца са май спры яль най 

дзяр жа вай для вя дзен ня бiз не су.

Больш за тое, па вы нi ках мi ну ла га го-
да «кра i на кi вi» пры зна на са май квiт не ю-
чай дзяр жа вай у све це, па да ных Business 
Insider. Пры скла дан нi рэй тын гу яго аў та ры 

ўлiч ва лi ўзро вень дзi ця чай смя рот нас цi, коль-

касць ма бiль ных тэ ле фо наў, ве ру гра ма дзян 

у сум лен насць вы ба раў, уз ро вень за ня тас цi 

на сель нiц тва i iн шыя па каз чы кi, коль касць 

якiх пе ра вы шае сот ню.

Но вая Зе лан дыя не мо жа па хва лiц ца нiз-

кi мi пад атко вы мi стаў ка мi. Але, па мен шай 

ме ры, ула ды кра i ны вы бу да ва лi па раў наль на 

вы раз ную i прос тую пад атко вую сiс тэ му. Яна 

пры ваб ная сва ёй прад ка заль нас цю, сум лен-

нас цю i з'яў ля ец ца спры яль ным ася род дзем 

для за роб каў i ак ты ваў. Па ацэн цы US Tax 
Foundation, но ва зе ланд ская пад атко вая сiс-

тэ ма з'яў ля ец ца дру гой па кан ку рэн та здоль-
нас цi ў све це i пер шай — па iн ды вi ду аль ных 
па дат ках.

Ро джар но мi ка i ру та на зiя
Но вая Зе лан дыя — раз вi тая кра i на з 

рын ка вай сiс тэ май эка но мi кi, асно ву якой 

скла да юць сель ская гас па дар ка, апра цоў чая 

i хар чо вая пра мыс ло васць i ту рызм. Эка-

но мi ка мае экс парт ную ары ен та цыю. До ля 

дзяр жаў на га сек та ра не вя лi кая: у 2008 го-

дзе пад кант ро лем дзяр жа вы зна хо дзiц ца 

толь кi ка ля двух дзя сят каў прад пры ем стваў 

i ар га нi за цый. Но вая Зе лан дыя мае мiж на-

род ную рэ пу та цыю кра i ны з эфек тыў най i 

вы со ка раз вi той сель ска гас па дар чай iн дуст-

ры яй. Струк ту ра гэ тай га лi ны шмат у чым 

унi каль ная для раз вi тых кра iн. Асноў най яе 

асаб лi вас цю з'яў ля ец ца ад сут насць якiх-не-

будзь да та цый з бо ку дзяр жа вы фер мер скiм 
гас па дар кам.

У вась мi дзя ся тых i дзе вя нос тых га дах мi-
ну ла га ста год дзя Но вая Зе лан дыя пра вя ла 
глы бо кiя рэ фор мы, дзя ку ю чы якiм з ад ной з са-
мых за кры тых i за рэ гу ля ва ных эка но мiк Ар га-
нi за цыi эка на мiч на га су пра цоў нiц тва i раз вiц ця 
(АЭСР) кра i на зра бi ла пра рыў да ад ной з най-
больш сва бод ных эка но мiк све ту. Га лоў ным 

чы нам гэ та за слу га двух мi нiст раў фi нан саў 
— Ро джэ ра Дуг ла са i Рут Ры чард сан.

Пер шы этап но ва зе ланд скiх рэ фор маў звя-
за ны з Ро джэ рам Дуг ла сам, якi зай маў па са ду 
мi нiст ра фi нан саў у лей ба рысц кiм ура дзе з 
1984 па 1988 год. Яго эка на мiч ныя рэ фор мы 
на зы ва юць «ро джар но мi кай». Яго па лi ты ка 
бы ла на кi ра ва на на мак ра эка на мiч ную ста бi-
лi за цыю. Быў уста ля ва ны пла ва ю чы ва лют ны 
аб мен ны курс, зня ты кант роль над апе ра цы я мi 
з за меж най ва лю тай i дэ рэ гу ля ва ныя фi нан са-
выя рын кi. Бы лi знi жа ны ганд лё выя та ры фы i 
ска са ва ныя iм парт ныя лi цэн зii. Мак сi маль ная 
стаў ка па да ход на га па да тку ска ра цi ла ся ўдвая 
i скла ла 33%, а стан дарт ная стаў ка бы ла знi-
жа на з 42% у 1978 го дзе да 28% у 1988-м. Бы лi 
ска са ва ныя суб сi дыi сель скай гас па дар цы i 
пра мыс ло вас цi, а мно гiя дзяр жаў ныя прад пры-
ем ствы бы лi пры ва ты за ва ны.

У Дуг ла са з'я вi ла ся год ная пас ля доў нi-
ца на па са дзе мi нiст ра фi нан саў з 1990 па 
1993 год — Рут Ры чард сан, па лi ты ку якой 
на зы ва юць «ру та на зi яй» i лi чаць дру гой хва-
ляй мак ра эка на мiч ных пе ра ўтва рэн няў. Яна 
за ся ро дзi ла ся на рэ фор ме са цы яль на га за-
бес пя чэн ня i пра цоў ных ад но сiн. У 
пры ват нас цi, боль шасць да па мог 
па са цы яль ным за бес пя чэн нi бы лi 
ска ро ча ны або ад ме не ны, а тыя, 
што за ста лi ся, ста лi ад рас ны мi. 
Па сту по ва быў па вы ша ны пен-
сiй ны ўзрост — з 60 да 65 га доў. 
Iм парт ныя пош лi ны, якiя ў той час 
скла да лi ка ля 20%, бы лi знi жа ны 
яшчэ на трэць. Бы ла пра цяг ну та 
пры ва ты за цыя дзяр жаў ных ак-
 ты ваў. За зна ла рэ фар ма ван не 
так са ма сiс тэ ма ахо вы зда роўя з 
мэ тай пе рай сцi да ад рас на сцi фi-
нан са ван ня ме ды цын скiх па слуг. 
У вы нi ку пе ра ўтва рэн няў дзяр жаў-
ныя вы дат кi ска ра цi лi ся з 45% ад 
ВУП у па чат ку 1980-х да 31% у 2001 го дзе. За 
гэ ты час ВУП па каз ваў устой лi вы пры рост у 
ся рэд нiм на 3,6% па чы на ю чы з 1993-га.

Спа чат ку мяс цо выя
У «кра i не кi вi» асаб лi ва вя лi кiя ды яс па ры 

з Вя лi ка бры та нii, ЗША i Ка на ды, Iн дыi, Кi тая, 

Паўд нё вай Аф ры кi. Ле тась за меж нi кi ску пi лi 

тут больш за дзве ты ся чы квад рат ных кi ла-

мет раў зям лi. Гэ та ў ча ты ры ра зы больш, 

чым у 2015-м. Пры чым у асноў ным вы бi ра юц-

ца тыя ўчаст кi, якiм не па гра жае за тап лен не 

пас ля ўзняц ця ўзроў ню су свет на га акi я на. 

Па пу ляр най оп цы яй так са ма ста ла на яў насць 

пля цоў кi для вер та лё та ка ля до ма.

«Ме га ба га тыя» знай шлi но вы пры ту лак — 
Но вую Зе лан дыю, па ве дам ляе Bloomberg. 

Як тлу ма чыць вы дан не, iза ля ва насць гэ тай 
кра i ны ста ла пе ра ва гай на фо не тэ рак таў у 
Еў ро пе, прэ зi дэнц кiх вы ба раў у ЗША i на ступ-
стваў рэ фе рэн ду му аб вы ха дзе Вя лi ка бры-
та нii з Еў ра са ю за. Ця пер тут мож на знай сцi 
шы коў ныя «пры тул кi» най ба га цей шых лю-
дзей све ту, на прык лад, рэ жы сё ра «Ты та нi ка» 
i «Ава та ра» Джэй мса Кэ ме ра на, iн вес та ра 
Джу лi я на Ро берт са на, фi нан сiс та Май кла На-
ка. Па да ных но ва зе ланд скiх СМI, за сна валь-
нiк Alibaba Group Holding Ltd Джэк Ма ха цеў 
бы ку пiць тут дом. Не дзiў на, што та кая люк-
са вая iмiг ра цыя вы клi кае не за да во ле насць 
мяс цо вых жы ха роў. Ужо сфар мi ра ваў ся цэ лы 
рух «Кам па нiя су праць за меж на га кант ро лю 
Атэ а роа» (наз ва Но вай Зе лан дыi на мо ве ма-
о ры, якая, да рэ чы, пе ра кла да ец ца як «кра i на 
доў га га бе ла га воб ла ка»).

Уво гу ле, ле тась у кра i не быў за фiк са ва ны
рэ корд на вы со кi ўзро вень мiг ра цыi — ка ля 
70 тыс. ча ла век. Та му Но вая Зе лан дыя ро бiць
больш жорст кiм вi за вы рэ жым для за меж нi-
каў у рам ках прын цы пу «Спа чат ку кi вi» (Kiwis-
first). Бы ло аб ве шча на аб уня сен нi змя нен няў 
у мiг ра цый нае за ка на даў ства кра i ны з мэ тай 

за сце раг чы мяс цо вы ры нак пра цы ад за меж-
най пра цоў най сi лы. «Гэ тыя зме ны за клi ка ныя 
за бяс пе чыць пра вiль ны ба ланс i за ах во цiць ра-
бо та даў цаў най маць больш «кi вi», уклад ва ю чы 

срод кi ў iх на ву чан не», — за явiў мi нiстр iмiг ра-

цыi, пра цоў ных ад но сiн i бяс пе кi кра i ны Майкл 

Вуд ха ус, вы ка рыс тоў ва ю чы гу тар ко вы тэр мiн, 

якi па зна чае но ва зе ланд цаў. Агуль ны час зна-

хо джан ня за меж на га ра бот нi ка ў кра i не бу дзе 

лi мi та ва ны тры ма га да мi. Па сло вах Вуд ха у са, 

усе гэ тыя ме ры за клi ка ны «па леп шыць якасць 

мiг ран таў, якiя пры яз джа юць у Но вую Зе лан-
дыю». Да рэ чы, ра ней пра ра шэн не зра бiць 
больш жорст кiм вi за вы рэ жым для за меж ных 
ра бот нi каў аб вяс цi лi ЗША i Аў стра лiя.

За хар БУ РАК. burak@zviazda.by



Но вая Зе лан дыя ста ла кас мiч най дзяр жа вай: ра ке та-нось бiт звыш лёг ка га кла са 
Electron аме ры кан скай аэ ра кас мiч най кам па нii Rocket Lab (ся род яе клi ен таў 
та кiя ве дам ствы, як NASA i Moon Express) стар та ва ла з ус ход ня га ўзбя рэж жа 
Паў ноч на га вост ра ва. Ад мет на, што асноў ныя эле мен ты кан струк цыi вы ка на ны 
з вуг ляп лас ты ку, а ру ха вiк на дру ка ва ны з да па мо гай 3D-прын та ра. Ця пер у 
све це на лiч ва ец ца 11 дзяр жаў, здоль ных ажыц цяў ляць за пус кi ля таль ных 
апа ра таў у кос мас са сва ёй тэ ры то рыi. Па сло вах мi нiст ра эка на мiч на га раз вiц ця 
Но вай Зе лан дыi Сай ма на Бры джэ са, гэ ты крок для кра i ны стаў са праў ды 
«ўра жаль ным». «Кас мiч ная га лi на хут ка змо жа пры но сiць нам што год сот нi 
мiль ё наў до ла раў», — упэў не ны чы ноў нiк. А чым яшчэ ад мет ная да лё кая 
аст раў ная дзяр жа ва?

К@нтынентыК@нтыненты  

ПРЫ НА ДЫ «КРА I НЫ КI ВI»ПРЫ НА ДЫ «КРА I НЫ КI ВI»

— Да во дзi ла ся чуць, што гэ ты вiд 
экс пер ты зы пра во дзiц ца з удзе лам 
не каль кiх спе цы я лiс таў. Цi на са мрэч 
гэ та так?

— Фо на ска пiч ная экс пер ты за 
скла да ец ца з двух вi даў да сле да-
ван ня — лiнг вiс тыч най i iн жы нер най 
экс пер тыз. Iн жы нер да сле дуе тэх нiч-
ныя ха рак та рыс ты кi гу ку, вы свят ляе 
на яў насць цi ад сут насць пры кмет 
ман та жу i на ўмыс ных змен у за пi се. 
Зла чын цы ў нас ця пер хiт рыя i доб-
ра пад ка ва ныя ў тэх нiч ным пла не. 
Але i мы да гэ та га заўж ды га то вы. 
Лiнг вiс ты ж зай ма юц ца аў ды тыў ны мi 
асаб лi вас ця мi го ла су i вы маў лен ня 
асоб ных гу каў i фраз у цэ лым. I на 
асно ве гэ та га мы да ём за клю чэн не, 
цi на ле жыць га вор ка ўдзель нi ка раз-
мо вы пэў най асо бе.

Го лас мо жа па ве да мiць аб сва iм 
ула даль нi ку вель мi шмат: пол, уз рост, 
псi хiч ны стан, эма цый ны стан. Асаб лi ва 
гэ та важ на для рас крыц ця так зва на га 
тэ ле фон на га тэ ра рыз му, ка лi лю дзi, не 
вель мi зда ро выя псi хiч на, школь нi кi, 
п'я ныя i не ўраў на ва жа ныя асо бы па-
ве дам ля юць пра тое, што ней кi аб' ект 
за мi нi ра ва ны.

— Га доў 10—15 та му не ка то рыя 
вуч нi вель мi лю бi лi зры ваць та кiм 
чы нам уро кi ў шко лах. А як з гэ тым 
спра вы ця пер?

— У тыя ча сы «тэ ле фон ны тэ ра-
рызм» быў вель мi вя лi кай праб ле май 
для нас i пра ва ахоў ных ор га наў. Але 
ця пер экс пер тыз па гэ тых спра вах мы 
ро бiм знач на менш. У нас ство ра ны 
ба зы га ла соў, мы па ста ян на пра во-
дзiм пра фi лак тыч ныя гу тар кi з вуч ня-
мi. I тлу ма чым, што нi чо га доб ра га ад 
iл жы вых зван коў для iх не бу дзе.

— А з якi мi спра ва мi звя за на ця-
пер боль шасць фо на ска пiч ных экс-
пер тыз?

— Як пра вi ла, гэ та рас сле да ван не 
зла чын стваў, звя за ных з ка руп цы яй i 
не за кон ным аба ра чэн нем нар ко ты каў. 
Што да пра цяг лас цi за пi саў, то тут ней-
кай ся рэд няй лiч бы не iс нуе. На прык-
лад, па ве дам лен нi «тэ ле фон ных тэ ра-
рыс таў», як пра вi ла, не пра цяг лыя па 
ча се. А вось ка лi рас сле ду ец ца спра ва 
аб да чы буй но га ха ба ру, то тут ужо iх 
даў жы ня мо жа вы мя рац ца i дзя сят ка мi 
га дзiн. I вось усё гэ та нам трэ ба ад слу-
хаць ра зам з лiнг вiс та мi i дас ка наль на 
пе ра нес цi на па пе ру ў мак сi маль на ка-
рот кi тэр мiн.

— А цi ро бяц ца экс пер ты зы для 
фi зiч ных асоб?

— Так, але на плат най асно ве. Вось 
за мi ну лы год у нас на збi ра ла ся ка ля 
10 та кiх ма тэ ры я лаў. Як пра вi ла, гэ та 
ся мей на-бы та выя спра вы. На прык лад, 
муж i жон ка не мо гуць па дзя лiць дзя-
цей пад час раз во ду цi спра ча юц ца на-
конт ма ё мас цi.

— Коль кi без пе ра пын ку мо жа 
пра ца ваць экс перт з за пi сам?

— Па рэг ла мен це гэ ты тэр мiн не мо-
жа пе ра вы шаць 4 га дзiн. Пас ля гэ та га 
ча су на сту пае эфект «за мы ле нас цi» 
ву ха. Але гэ та не азна чае, што ас тат-
нюю па ло ву пра цоў на га дня мы ся дзiм 
i ад па чы ва ем. Бо экс пер ты за — гэ та 
не толь кi пра слу хоў ван не за пi су, але i 
скла дан не шы ро ка га за клю чэн ня, каб 
пас ля пад час су до ва га па ся джэн ня ў 
ба коў не бы ло маг чы мас цi пры ча пiц ца 
да на шай ра бо ты.

— Як пра во дзiц ца iдэн ты фi ка цыя 
ча ла ве ка, чый го лас гу чыць на за-
пi се?

— Ад iнi цы я та ра, што пры зна чае 
экс пер ты зу, па сту па юць узо ры го ла су 
асо бы, якая па раў ноў ва ец ца. Гэ та фа-
не тыч на зба лан са ва ны тэкст. За тым 
мы ро бiм «на рэз ку» асоб ных фраз, ад-
туль вы да ля юц ца ўсе шу мы i за ста ец ца 

толь кi чыс ты го лас. Лiнг вiс ты да сле ду-
юць асаб лi вас цi га вор кi, я ж зай ма ю ся 
тэх нiч ным бо кам. Апа рат на-пра грам ны 

комп лекс вы лiч вае пэў ныя тэх нiч ныя 

па ра мет ры га вор кi. I на асно ве гэ та га 

ро бiц ца экс перт нае за клю чэн не.

— Коль кi ча су пра цяг ва ла ся са-

мая доў гая экс пер ты за?

— Згод на з нар ма тыў ны мi пра ва-

вы мi ак та мi Дзяр жаў на га ка мi тэ та 

су до вых экс пер тыз Рэс пуб лi кi Бе ла-

русь, яна не мо жа доў жыц ца больш 

за трыц цаць дзён. Мы ўклад ва ем ся ў 

гэ ты тэр мiн, але бы ва ла так, што да во-

дзi ла ся вы кон ваць экс пер ты зы амаль 

упры тык — за 22—27 дзён. Са мi ра-

зу ме ем, што за цяг ваць ра бо ту нель га, 

бо экс пер тыз трэ ба пра во дзiць шмат. 

Са мая доў гая пра ца да ты чы ла ся рас-

шыф роў кi i апра цоў кi за пi саў, звя за-

ных з ад ной спра вай аб фi нан са вых 

ма хi на цы ях. Бы ло ство ра на пры клад-

на ка ля двух дзя сят каў фiр маў-ад на-

дзё нак, праз якiя пра круч ва лi ся вя лi кiя 

гро шы для та го, каб сыс цi ад вы пла-

ты па дат каў. След ства нам вы да ла 

больш за дзве сот нi за пi саў, мно гiя з 

iх — пра цяг лас цю больш за ад ну га-

дзi ну. I вось каб вы нес цi экс перт нае 
за клю чэн не, нам спат рэ бi ла ся роў на 
30 су так.

— Ма быць, вы ста на вi лi ся свед-
кам та го, што па да зра ва ныя iмк ну-
лi ся пад ра бiць свой го лас...

— Ня даў на ў нас бы ла та кая экс пер-
ты за. Муж чы на па тра ба ваў гро шы за 
вы ра шэн не ад на го пы тан ня, якое нi бы-
та ўва хо дзi ла ў яго кам пе тэн цыю. На ту-
раль на, што з яго бо ку гэ та быў пад ман. 
Бы ла за ве дзе на кры мi наль ная спра ва, а 
ў ма тэ ры я лы спра вы ляг ла фа наг ра ма. 
Па да зра ва ны пры ўзяц цi ўзо раў го ла су i 
га вор кi па чаў раз маў ляць не сва iм на ту-
раль ным го ла сам. Але ква лi фi ка ва ных 
экс пер таў, якiя су ты ка лi ся з гэ ты мi хiт-
ры ка мi не адзiн дзя ся так ра зоў, не пад-
ма неш. I кам п'ю тар ныя пра гра мы так са-
ма па каз ва лi, што го лас не на ту раль ны. 
Факт пад роб лi ван ня го ла су быў тут жа 
вы лi ча ны. З ча ла ве кам па гу та ры лi, 
рас тлу ма чыў шы, што пад ман ваць — 
не вы хад. I ён за га ва рыў сва iм звы чай-
ным го ла сам...

А не як мы пра во дзi лi экс пер ты зу 
па спра вах так зва на га тэ ле фон на га 
тэ ра рыз му: ча ла век зва нiў i па ве дам-
ляў пра нi бы та за мi нi ра ва ныя аб' ек ты, 
якiя зна хо дзяц ца... на тэ ры то рыi Ра сii. 
Гэ та бы лi дзяр жаў ныя ўста но вы, цяг нi кi 
i аэ ра пор ты.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК. schklennik@zviazda.by



Экс пер ты заЭкс пер ты за  

КА ЛI СПРА ВА ВI СIЦЬ... НА ГА ЛАС КУ
«Шко ла за мi нi ра ва на!» Так у ра ней шыя ча сы не ка то рыя вуч нi 

зры ва лi кант роль ныя ра бо ты
Праў да, пас ля iм да во дзi ла ся шка да ваць аб сва iм учын ку: баць коў 
пры му ша лi пла цiць ве лi зар ны штраф, а не паў на лет ня га жар таў нi ка 
маг лi i на пра фi лак тыч ны ўлiк па ста вiць. Ня бач ны фронт ра бот 
па па доб ных спра вах тут пры па дае на экс пер таў-фо на ска пiс таў, 
якiм i трэ ба вы свет лiць iс цi ну.
Якiм чы нам? Аб гэ тым «Звяз дзе» рас ка заў га лоў ны экс перт ад дзе ла 
тэх нiч ных экс пер тыз упраў лен ня спе цы яль ных i тэх нiч ных экс пер тыз 
Упраў лен ня Дзяр жаў на га ка мi тэ та су до вых экс пер тыз 
па го ра дзе Мiн ску, ма ёр юс ты цыi Аляк сандр ДА ВI ДО ВIЧ.

У хут кiм ча се тра пiць на зва нi цу са бо ра змо жа 
кож ны, хто па жа дае. Тут бу дзе ўста ля ва на 
му зей ная экс па зi цыя, а зва нар ка Юля Мiн чан ка 
па зна ё мiць з тра ды цы яй пе ра зво ну. Вось ужо 
больш за дзе сяць га доў яна кi руе «го ла сам» 
га лоў на га пра ва слаў на га хра ма Грод на, 
а так са ма вя дзе тут кур сы зва на роў. Да рэ чы, 
у са бо ры зна хо дзiц ца 12 зва ноў агуль най ва гой 
ка ля 3 тон, а са мы вя лi кi ва жыць больш за 
паў та ры то ны. Яны ад лi ты ў кан цы 
XIX — па чат ку XX ста год дзя. Да гэ та га ча су 
ма ла хто мог да кра нуц ца да iх, не ка жу чы 
пра тое, каб па зва нiць. Але i та кое бу дзе 
маг чы ма.

— Мы па ста вi лi са бе за мэ ту зра бiць са бор больш 
цi ка вым i да ступ ным для ту рыс таў, — дзе лiц ца пла на мi 
на ста я цель Ге ор гiй РОЙ. — Дзе ля гэ та га рас пра ца ва лi 
пра гра му, якую бу дзем ажыц цяў ляць па сту по ва. Спа чат ку 
ад кры ем до ступ для ту рыс таў на зва нi цу. Там ёсць па кой, 
дзе раз мес цiц ца экс па зi цыя па гiс то рыi хра ма, гiс то рыi 
пра ва слаўя на Гро дзен шчы не. Прад ста вiм i да ку мен ты, 
i экс па на ты з на шых схо вi шчаў, на прык лад эле мен ты 
цар коў на га ўбран ства.

Трэ ба ад зна чыць, што сам пад' ём на зва нi цу вы клi-
кае iн та рэс, хоць лес вi ца не та кая кру тая, як, на прык-
лад, на па жар най ка лан чы аль бо ў Фар ным кас цё ле. 
Але i тут ёсць вуз кае мес ца, якое па тра буе пэў ных 
на ма ган няў. А ўся го прый дзец ца пе ра адо лець дзе сяць 
лес вiч ных пра лё таў. З вы шы нi зва нi цы цэнтр го ра да 
як на да ло нi.

— Мы зра бi лi ра монт i хут ка пач нём афарм ляць экс-
па зi цыю. На ступ ным эта пам бу дзе ства рэн не ар хi тэк-
тур на га пар ка, — па ве да мiў Ге ор гiй Рой. — Пля цоў ку 
пад яго ўжо вы зна чы лi.

Раз мес цяц ца тут ма ке ты пра ва слаў ных хра маў, 
якiя не дай шлi да на ша га ча су. У пер шую чар гу вар та 
пры га даць ста ра жыт ны Са фiй скi са бор, якi паў стаў на 
мес цы пер ша га на Бе ла ру сi ка та лiц ка га хра ма — Фа-
ры Вi таў та. Яго гiс то рыя па ча ла ся ў XIV ста год дзi. Не 

ад ной чы ён пе ра хо дзiў ад ад ной кан фе сii да iн шай. Не-
каль кi ра зоў га рэў, але кож ны раз яго ад бу доў ва лi. Гiс-
то рыя ве лiч най свя ты нi за вяр шы ла ся ўжо ў наш час — 
ён быў зруй на ва ны ў 1961 го дзе.

Не менш дра ма тыч ны лёс у Аляк санд ра-Не ўскай 
царк вы, якая бы ла ўзве дзе на ў цэнт ры го ра да ў 
1870 го дзе ў го нар вы ра та ван ня iм пе ра та ра Аляк санд-
ра II, якi яе та ды на ве даў. Але ў 1938 го дзе га рад ская 
Ра да пры ня ла ра шэн не ра за браць пра ва слаў ны храм. 
Зва рот вер нi каў да поль скiх улад не даў вы нi каў, i храм 
раз бу ры лi.

На пля цоў цы з'я вяц ца ма ке ты цэрк ваў, якiя знiк лi 
яшчэ ў ста ра жыт на сцi. Не ка лi на За мчы шчы, не да лё ка 
ад Ка лож скай царк вы XII ста год дзя, якая за ха ва ла ся па 
сён няш нi дзень, зна хо дзi лi ся Верх няя i Нiж няя цэрк вы, 
пры клад на та ко га ж пе ры я ду. Рэшт кi iх зной дзе ны ў 
XX ста год дзi гро дзен скi мi на ву коў ца мi. Аб лiч ча хра маў 
уда ло ся ад на вiць.

Про та i е рэй Ге ор гiй Рой па ве да мiў так са ма аб ста-
ра жыт най царк ве Свя то га Кры жа, якая не дай шла да 
на шых ча соў. Тое ж са мае на пат ка ла i Нi коль скi храм, 
мес ца раз мя шчэн ня яко га па куль не ўста ноў ле на.

Усе стра ча ныя хра мы бу дуць вы ка на ны ў змен ша-
ных ко пi ях, але з мак сi маль най дак лад нас цю. Да гэ тай 
ра бо ты да лу чац ца гiс то ры кi i не па срэд на вы ка наў цы 
ма ке таў. Неш та прый дзец ца ўзнаў ляць па ста ра жыт ных 
ма люн ках аль бо гра вю рах. Га то выя ма ке ты ўста но вяць 
на спе цы яль ныя па ста мен ты. Яны бу дуць у рост ча ла-
ве ка, а мо жа на ват i боль шыя.

— Ма ке ты бу дуць да во лi вя лi кiя, каб ча ла век мог 
па ды сцi i раз гля дзець, як вы гля да лi бы лыя хра мы, — 
за зна чыў Ге ор гiй Рой.

Ра бо та над ар хi тэк тур най пля цоў кай рас пач нец-
ца ў ве рас нi, а за вяр шыць яе пла ну юць у на ступ ным 
го дзе.

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ. margo@zviazda.by



Ад кры ва ем Бе ла русьАд кры ва ем Бе ла русь  

ТУ РЫС ТАЎ СУ СТРЭ НУЦЬ 
ЗВА НЫ...

Свя та-Па кроў скi са бор у Грод не за про сiць на эк скур сiю 
i прад ста вiць ма ке ты стра ча ных хра маў

 У тэ му
Сё ле та спаў ня ец ца 110 га доў з мо ман ту асвя-

чэн ня Свя та-Па кроў ска га са бо ра ў Грод не. Ад-
бы ло ся гэ та ў 1907 го дзе, у хут кiм ча се пас ля 
за вяр шэн ня яго бу даў нiц тва. Храм уз ве дзе ны ў 
го нар во i наў Гро дзен ска га гар нi зо на, якiя за гi ну-
лi ў рус ка-япон скую вай ну (1904—1905). Да рэ чы, 
ме ма ры яль ныя дош кi з проз вi шча мi ге ро яў вi сяць 
у хра ме з тых ча соў. У са бо ры зна хо дзiц ца цу да-
дзей ная iко на Ка зан скай Бо жай Ма цi, якую пад-
час Пер шай су свет най вай ны спра ба ва лi вы вез цi 
ўглыб Ра сii, але не змаг лi пад няць, i яна за ста ла ся 
ў го ра дзе.

Чым пры ваб лi вае Но вая Зе лан дыя?


