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У лю тым Га і ці за хліс ну ла 

хва ля ма са вых пра тэс таў. 

У дэ ман стра цы ях, што ад-

бы лі ся ў ста лі цы аст раў ной 

дзяр жа вы — го ра дзе Порт-о-

Прэн се, — узя лі ўдзел ты ся чы 

ча ла век. Жы ха ры кра і ны па-

тра ба ва лі ад стаў кі кі раў ні ка 

дзяр жа вы з-за эка на міч на га 

спа ду і ка руп цыі. Пры раз го не 

дэ ман стра цый па лі цыя вы ка-

рыс та ла слё за та чы вы газ. За 

час пра тэс таў, па вод ле афі-

цый най ін фар ма цыі, за гі ну лі 

не менш чым сем ча ла век, 

не каль кі дзя сят каў па цяр пе-

лі. Дзярж дэ парт амент ЗША 

па ра іў аме ры кан скім гра ма-

дзя нам не ез дзіць на Га і ці і 

па пя рэ дзіў аб вя лі кай коль-

кас ці ра баў ні коў і гвал таў ні-

коў у гэ тай кра і не. Акра мя 

та го, знеш не па лі тыч нае ве-

дам ства аб вяс ці ла эва ку а-

цыю боль шай част кі аме ры-

кан скіх дып ла ма таў і іх сем'-

яў. Дып пер са на лу за ба ро не-

на пар ка вац ца на ад кры тых 

пля цоў ках, ка рыс тац ца гра-

мад скім транс пар там і так сі, 

на вед ваць бан кі, а так са ма 

вы яз джаць за ме жы ста лі цы 

рэс пуб лі кі пас ля на ступ лен ня 

цем ры. Ула ды Ка на ды пры ня-

лі ра шэн не ўво гу ле за крыць 

па соль ства ў Порт-о-Прэн се, 

праў да, ча со ва. Ку ды ж вы не-

се пра тэс та вая хва ля Рэс пуб-

лі ку Га і ці?

ПЕР ШАЯ 
РЭС ПУБ ЛІ КА

Мес ца дзе ян ня — Ка ры-

бы. Вост раў Га і ці дру гі па 

ве лі чы ні з гру пы Вя лі кіх Ан-

тыль скіх аст ра воў у Ка рыб-

скім мо ры. Рас кош ны клі мат 

і ма ляў ні чыя края ві ды пер-

шы мі аца ні лі ка рэн ныя жы-

ха ры, ін дзей цы. Хрыс та фор 

Ка лумб 6 снеж ня 1492 го да 

пры ча ліў да бе ра гоў рай ска-

га вост ра ва. Тут бы ла ство-

ра на пер шая ў Но вым Све це 

іс пан ская ка ло нія Ла-На ві-

дад. За бой ствы, раб ская 

экс плу а та цыя за хоп ле ных у 

па лон, а га лоў нае, за не се-

ныя з Еў ро пы хва ро бы зра-

бі лі сваю спра ву — ка рэн нае 

на сель ніц тва Га і ці па прос ту 

знік ла. Акра мя Іс па ніі на тэ-

ры то рыю вост ра ва прэ тэн-

да ва лі ка ла ні за та ры з ін шых 

кра ін. Най боль ша га пос пе ху 

да сяг ну лі фран цу зы, якія за-

ма ца ва лі ся на за ха дзе Га-

і ці. Па да га во ры 1697 го да 

Іс па нія са сту пі ла Фран цыі 

част ку вост ра ва, дзе бы ла 

ство ра на ка ло нія Сан-Да-

мін га.

Да ся рэ дзі ны XVІІІ ста-

год дзя яна ста ла най больш 

па спя хо вым за мор скім ула-

дан нем Фран цыі, «жам чу жы-

най Ан тыль скіх аст ра воў». 

Роск віт ка ло ніі быў звя за ны 

з план та цы я мі цук ро ва га 

трыс ня гу, аб' ём вы твор час ці 

гэ тай стра тэ гіч най сель гас-

куль ту ры да ся гаў 86 ты сяч 

тон у год. Ка ла ні яль ныя та-

ва ры з Сан-Да мін га скла да-

лі трэць фран цуз ска га экс-

пар ту. «Эка на міч ны цуд» 

гэ тай ка ло ніі грун та ваў ся 

на экс плу а та цыі чар на ску-

рых ра боў, якіх ста лі за во-

зіць на Га і ці пас ля зні шчэн ня 

ін дзей цаў. Да 1789 го да на-

сель ніц тва па дзя ля ла ся на 

тры гру пы: 36 ты сяч бе лых, 

28 ты сяч сва бод ных му ла таў 

і ка ля 500 ты сяч не граў-ра-

боў. Пад уплы вам рэ ва лю-

цыі ў Фран цыі му ла ты па ча лі 

па тра ба ваць ураў на ван ня ў 

пра вах з бе лы мі, што вы лі-

ла ся ў паў стан не. Да яго да-

лу чы лі ся чар на ску рыя ра бы. 

Су праць ста ян не, якое зацяг-

ну ла ся на 14 га доў, за вяр-

шы ла ся ў 1804-м пе ра мо гай 

паў стан цаў і ства рэн нем но-

вай кра і ны, якая атры ма ла 

ста ра жыт ную ін дзейс кую 

наз ву «Га і ці» (у пе ра кла дзе 

з мо вы та і на — «гор ная кра і-

на»). Та кім чы нам, яна ста ла 

дру гой пас ля ЗША не за леж-

най дзяр жа вай у Аме ры цы і 

пер шай у све це рэс пуб лі кай 

на ча ле з чар на ску ры мі.

КАМ ПЕН СА ЦЫЯ 
І АКУ ПА ЦЫЯ

Пер шая ў све це рэс пуб-

лі ка ко ліш ніх ра боў, якія скі-

ну лі свае лан цу гі, — гу чыць 

пры го жа і ра ман тыч на. Але 

на прак ты цы ўсё бы ло, мяк-

ка ка жу чы, кры ху інакш. Пе-

ра мож цы па ча лі з та го, што 

ўчы ні лі ма са вую раз ню бе-

ла га на сель ніц тва — тых, 

хто не па спеў уця чы і не за гі-

нуў ра ней. Ад па чат ку лю та-

га да 22 кра са ві ка 1804 го да 

бы лі зні шча ны ты ся чы муж-

чын, жан чын і дзя цей. Тая 

раз ня на доў га са пса ва ла 

рэ пу та цыю Га і ці і ўсклад ні-

ла між на род нае ста но ві шча 

ма ла дой рэс пуб лі кі — боль-

шасць кра ін не жа да ла мець 

спра вы з га і ця на мі. Акра мя 

та го, пры знан не не за леж-

нас ці Га і ці Фран цыя звя за-

ла з вы пла тай кам пен са цыі 

ў па ме ры 90 міль ё наў за ла-

тых фран каў. Гэ тую гі ганц-

кую су му аст раў ная кра і на 

вы плач ва ла аж да ся рэ дзі ны 

XX ста год дзя.

За сна валь нік Га і ці Жан-

Жак Дэ са лін, які аб вяс ціў 

но вую рэс пуб лі ку «кра і най 

толь кі для чор ных» і ад даў 

за гад пра зні шчэн не бе ла-

га на сель ніц тва, во сен ню 

1804 го да аб вяс ціў ся бе ім-

пе ра та рам. Праў да, пра віў 

ня доў га — 17 каст рыч ні ка 

1806-га яго за бі лі пад час но-

ва га дзяр жаў на га пе ра ва ро-

ту. З тых ча соў па цяг ну ла ся 

бяс кон цая ча ра да ўру шэн-

няў, за моў, за бой стваў, якая 

су пра ва джае ўсю гіс то рыю 

Га і ці. У 1844 го дзе ўсход няя 

част ка вост ра ва, бы лыя іс-

пан скія ўла дан ні, ад дзя лі ла-

ся, аб вяс ціў шы аб ства рэн ні 

не за леж най Да мі ні кан скай 

Рэс пуб лі кі, якая за раз да во-

лі за мож ная па рэ гі я наль ных 

мер ках кра і на.

У па чат ку XX ста год дзя 

Га і ці ста ла прад ме там ці ка-

вас ці для вя лі кіх дзяр жаў 

з-за свай го стра тэ гіч на га 

ста но ві шча. Аб васт ры ла ся 

кан ку рэн цыя па між Злу ча-

ны мі Шта та мі, Гер ма ні яй, 

Фран цы яй і Вя лі ка бры та-

ні яй, што ў вы ні ку пры вя-

ло да аку па цыі аст раў ной 

кра і ны ўзбро е ны мі сі ла мі 

ЗША. У 1915-м па за га дзе 

прэ зі дэн та Вуд ра Віль са на 

ў Порт-о-Прэн се вы са дзі лі-

ся 330 аме ры кан скіх мар-

скіх пе ха цін цаў. Так па ча-

ла ся 19-га до вая аку па цыя 

Га і ці Злу ча ны мі Шта та мі. 

Гэ тая ме ра вы клі ка ла ма-

са выя пра тэс ты, паў стан не 

бы ло за ду ша на аме ры кан-

ца мі — зні шча на ка ля 13 ты-

сяч жы ха роў Га і ці. У 1934-м 

аме ры кан ская аку па цыя 

афі цый на за вяр шы ла ся, 

але ўплыў Злу ча ных Шта-

таў не спы няў ся ні ко лі. Па-

лі тыч ную элі ту Га і ці заўж ды 

скла да лі кад ры, вы ха ва ныя 

аме ры кан ца мі. Ад ным з іх 

быў Фран суа Дзю валье, яко-

му на ка на ва на бы ло вы зна-

чыць гіс то рыю сва ёй кра і ны 

на не каль кі дзе ся ці год дзяў.

БА РОН СУ БО ТА
Дзю валье, па пра фе сіі 

ме дык (ад сюль і яго вя до мая 

мя нуш ка — «Та та Док»), ады-

граў пэў ную ро лю ў ба раць-

бе з ты фам, дзя ку ю чы ча му 

ства рыў са бе доб рую рэ пу-

та цыю. Прый шоў да ўла ды ў 

1957 го дзе. «Та та Док» аб-

вяс ціў ся бе ведзь ма ком ву ду і 

пра ва ды ром мёрт вых («Ба ро-

нам Су бо тай»), вы клі ка ю чы ў 

ма ла аду ка ва на га на сель ніцт-

ва міс тыч ны страх. Ён аба-

пі раў ся на тан тон-ма ку таў — 

доб ра ах вот ніц кія фар мі ра-

ван ні, якія ўза мен на пра ва 

ра ба ваць і за бі ваць зні шча лі 

лю бо га, хто быў за ўва жа ны ў 

па лі тыч най ня доб ра на дзей-

нас ці. У са мо га «Та ты До ка» 

ў прэ зі дэнц кім па ла цы бы ла 

ўлас ная ка ме ра ка та ван няў, 

дзе ся род ін ша га зна хо дзі ла-

ся «ча ла ве ка вы ціс кал ка» — 

скры ня, утор ка ная лё за мі, 

у якой за чы ня лі ах вя ру і па-

сту по ва за ціс ка лі, ад да ючы 

па кут лі вай смер ці...

«Та та Док» не грэ ба ваў 

рэ ке там — усе біз нес ме ны 

вост ра ва па він ны бы лі вы-

плач ваць «доб ра ах вот ныя 

ах вя ра ван ні» ў яго фонд. 

На ват кроў су ай чын ні каў ён 

пе ра тва рыў у да ход: два ра-

зы на ме сяц у ЗША з Га і ці 

ад праў ля лі 2500 літ раў до-

нар скай кры ві. У Ва шынг-

то не аб вы хад ках Дзю валье 

вы дат на ве да лі. Але яму 

аказ ва лі пад трым ку, вы ка-

рыс тоў ва ю чы ў якас ці про-

ці ва гі Ку бе. Да та го ж «Та-

та Док» ства рыў ідэальныя 

ўмо вы для дзей нас ці аме-

ры кан скіх кам па ній. Джон 

Ке нэ дзі, у ад роз нен не ад 

ін шых прад стаў ні коў аме-

ры кан скай ула ды, за хап-

лен ня Дзю валье не ад чу ваў 

і не двух сэн соў на даў зра-

зу мець, што тры ваць «Та ту 

До ка» не збі ра ец ца. У ад-

каз Дзю валье зра біў ляль ку 

ву ду і стаў пуб ліч на пра ты-

каць яе ігол кай, абя ца ю чы 

аме ры кан ска му прэ зі дэн ту 

страш ную смерць. Над «Та-

там До кам» па смей ва лі ся 

да та го ча су, па куль Джо на 

Ке нэ дзі не за стрэ лі лі ў Да-

ла се. За час кі ра ван ня сям'і 

Дзю валье бы ло зні шча на не 

менш за 50 ты сяч га і цян цаў, 

больш за 300 ты сяч вы му-

ша ны бы лі эміг ра ваць.

ПАС ЛЯ 
ЗЕМ ЛЕ ТРА СЕН НЯ

У 1991 го дзе прэ зі дэн там 

Га і ці быў абра ны Жан-Берт-

ран Арыс тыд, свя тар, які зда-

ваў ся між на род най су поль-

нас ці пра грэ сіў ным дзея чам. 

У кра і не ён быў вя до мы тым, 

што ву чыў сва іх пры хіль ні каў 

спаль ваць па лі тыч ных пра-

ціў ні каў пры да па мо зе аб лі-

тай бен зі нам аў та ма біль най 

гу мы, на дзе тай на шыю ах-

вя ры, — фа на ты Арыс ты да 

на зы ва лі гэ та «ка ра ля мі». 

Свя та ра не ўза ба ве зры ну лі 

ў вы ні ку чар го ва га пе ра ва-

ро ту, але аме ры кан цы зноў 

вяр ну лі яго да ўла ды пры да-

па мо зе ва ен най сі лы. Гуль ня 

«Арыс тыд — не Арыс тыд» 

пра цяг ва ла ся да 2004 го да, 

ка лі аме ры кан цы, стом ле ныя 

тым, што іх стаў ле нік за граз 

у ка руп цыі і рэ прэ сі ях, сіл ком 

ад пра ві лі яго ў Цэнт раль на-

Аф ры кан скую Рэс пуб лі ку.

Да рэ чы, у тым жа 2004-м 

звыш 1,5 ты ся чы ча ла век 

за гі ну лі на Га і ці ад апоў зняў, 

вы клі ка ных пра ліў ны мі даж-

джа мі, і не менш за 2 ты ся-

чы ста лі ах вя ра мі тра піч ных 

ура га наў «Жан на» і «Іван». 

У 2010-м кра і ну спа сціг ла 

но вая вя лі кая бя да: у вы ні-

ку ма гут на га зем ле тра сен ня 

за гі ну лі звыш 220 ты сяч ча-

ла век, больш за 300 ты сяч 

бы лі па ра не ныя, 3 міль ё ны 

ча ла век за ста лі ся без пры-

тул ку. На Га і ці па ча ла ся эпі-

дэ мія ха ле ры, вы клі ка ная ан-

ты са ні тар ным ста но ві шчам 

у па ла тач ных ла ге рах. Ма тэ-

ры яль ная шко да, па са мых 

сціп лых ацэн ках, скла ла ка-

ля 6 млрд до ла раў. Для бед-

най кра і ны з 10-міль ён ным 

на сель ніц твам па доб ная ка-

та стро фа ста ла са праўд ным 

«кан цом све ту». Прад стаў-

ні кі 50 кра ін па абя ца лі, што 

на ад наў лен не Га і ці бу дзе 

вы дат ка ва на ка ля 10 млрд 

до ла раў. Гро шы са праў ды 

вы дзя ля лі ся, але цу доў ным 

чы нам зні ка лі. Пас ля зем ле-

тра сен ня не ад на ві лі на ват 

бу дын кі дзяр жаў ных уста ноў 

у ста лі цы, што ўжо ка заць 

пра ас тат няе.

Га лоў ны ру ха вік ця пе-

раш ніх бес па рад каў — рэ-

аль ныя эка на міч ныя праб-

ле мы. Яшчэ пад час сва ёй 

пе рад вы бар чай кам па ніі 

дзей ны прэ зі дэнт Га і ці Жа-

ве нэль Ма із па абя цаў «ежу 

на кож най та лер цы і гро шы 

ў кож най кі шэ ні». Але не 

стры маў абя цан не. Га і ця не 

аб ві на вач ва юць прэ зі дэн та 

Ма і за ў ка руп цыі і кра дзя-

жах, якія ад бы ва юц ца праз 

Petrocarіbe — пра гра му 

льгот ных па ста вак ве не-

су эль скай наф ты кра і нам 

Цэнт раль най і Паўд нё вай 

Аме ры кі, якая дзей ні чае з 

2005 го да.

Рэс пуб лі ка Га і ці за ста ец-

ца ад ной з най бяд ней шых 

кра ін све ту. Аб' ём ВУП у 

раз лі ку на ду шу на сель ніц-

тва ў 2017 го дзе скла даў 

уся го 765 до ла раў. Для па-

раў на ння: ся рэд ні па каз чык 

па кра і нах Ка рыб ска га ба-

сей на — $9244. За ры сай 

бед нас ці на Га і ці жы вуць 

больш за 60 пра цэн таў на-

сель ніц тва, а асноў най 

кры ні цай да хо даў рэс пуб лі-

кі з'яў ля юц ца гра шо выя пе-

ра во ды ад эміг ран таў, аб' ём 

па ступ лен няў у ВУП кра і ны 

да ся гае 25 пра цэн таў.

На Га і ці зной дзе ны буй-

ныя ра до ві шчы зо ла та, ву-

га лю, мар му ру, бак сі таў і 

ме дзі, але яны не рас пра-

цоў ва юц ца. Ёсць да стат ко-

ва ўрад лі вых зя мель (між 

ін шым, га і цян ская ка ва — 

ад на з най леп шых у све це), 

вы дат на рас туць цук ро вы 

трыс нёг, ку ку ру за, ба воў на. 

Але спа чат ку прый дзец ца 

бу да ваць да ро гі, элект ра-

стан цыі, шко лы і баль ні цы. 

Пры ват ныя ін вес та ры зай-

мац ца гэ тым не бу дуць — 

ня вы гад на.

Тым ча сам Жа ве нэль Ма-

із ад хі ліў па тра ба ван не аб 

ад стаў цы, за явіў шы, што 

свет ужо ба чыў «се рыю пе-

ра ход ных ура даў, якія пры-

нес лі ча ра ду сты хій ных бед-

стваў і ка та строф». Па вод ле 

слоў га і цян ска га прэ зі дэн та, 

ён «чуе го лас на ро да і ве-

дае аб праб ле мах, якія яго 

хва лю юць», больш за тое, 

«урад пры мае ме ры для іх 

вы ра шэн ня», па ве да міў Le 

Journal de Montreal. Прэм'-

ер-мі ністр кра і ны Жан-Ан-

ры Се ан ужо аб вяс ціў аб 

дзе вя ці ме рах, на кі ра ва ных 

на змяк чэн не эка на міч на га 

кры зі су ў кра і не. Ві да воч-

на, што сі ту а цыя па тра буе 

не ад клад ных кан крэт ных 

дзе ян няў. Як ста ла вя до ма, 

у са цы яль ных сет ках га і ця-

не ак тыў на аб мяр коў ва юць 

пла ны но вых дэ ман стра-

цый.

За хар БУ РАК.

ВОСТ РАЎ ВУ ДУ
Што ад бы ва ец ца на Га і ці?


